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Azortban az árképzés alapelve ezen új szituációban sem változott meg, nevezetesen,
hogy az árakmk az indokolt költségek és a piaci viszonyok együttes hatását kcll üközntl]k

A változás jelentós eleme, hogy az adóreforrn bevezetésével az árarányok makroszinten átrendeződtek. Mégpedig az alapanyagok és feldolgozóipa_ri termékek közötti
árarányok, s a feldolgozóipar'on belüli árarányok megvaltozua, vaIanint az élelmiszerek
és szolgáltatások fogyasztói árának emelkedése következtében.
Ezek az u- és árarány,láltozisok az áttéréssorán egyszerinek tekinthetők. Árreíorm
jelleget attól kapott, hogy a jövóben alapszabályként múködik a termelói- és fogyasztói
árak egyittm<>igása. Ebben az ármechanizmusban meg kell maradnia az általános forgalmi adóoak (ÁFA), és nem növekedhetnek különállóan a fogyasztői ártámogatások.
igy kitüntetett szerepe lesz a termel<ii áraknak, mint kiinduló alapárak. A jövóben a ter-

mékeknél is, amelyeket az állam ta.ftósan is támogatni kiván biztositani kell a termelői,
és fogyasztóíi árak együttmozgását, v4gyis a támogatási kulcs előre rögzitett kalkulációs
téoyezór é válik,

Az árrendszer fejlesztése koncepcionális kérdéseitárgyalá§ának szükségességét
indokolja, hogy a piaci szereplók (eladók, vevók) felkészüljenek az új követelmények
között alka.lmazandó ,árpolitika kialakításfua. Másrészt rögzíthető az elvi követelménye,
ket tiikröző jogi szabályozás megismerése és helyzetünket figyelembe vevó adaptációja.
Mielótt rátérek a változásoka, s egybeo az új elemek bemutatisára szükségesnek
taftom áttekinteni a még ma is éló, az árhatósági szervek á.lta.l gyakorolt árhatósági
hatásköröket és azok tartalmát. (l. :z. l,ázlat.)

Az árkérdésekországos hatáskörú szerve az Országos Any4g- és Á.íhivatal, de a2
- 1988 elején is - a Minisztertanács által meghatározott ilányel

árhatósági hatáskörök€t

vek alapján megosztva gyakorolja az alábbiak

Az 0ÁH
Árn

ega

szerint.

el ökén€A órbatóúgi batásAdre:

l kp ftas, án)áh azlat^ :

Megállapítja" illetve megváltoztatja (hatáskörében):

'

Eelhasznalt irodalom: az

oÁH-bin e

témábao kó§rült elemzések, előterjesztésck és jovabalyok.
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SZERVEK
Az árkérdések or-

a) megyei,

szágos hatáskörű

b) fóvárosi,
c) megyei

szerve-

Az árhatóságok

A, oÁH

hatáskörét a
Minisztertanács

elnöke által

adott ií^ny,

'ltal alapján az
elvek

áten8edett
feladatok
ellátása

Orszfuos Ányagés Árhivatal
elnöke állapítja

os2tas

me8.

szerint,

-

városi,

d) fővárosi

tanács végre,
hajtó bizottsá,
gának ágazai-

l4g illetékes

keíűleti,

szakigazgatási
szelve

e) városi

-

igaz^t hatás-

köri meg-

D

"^gy,

községi,

g) községi

-

szakigazgatási

szeív

h) járási

i) megyei

hivatal

városi
kerületi

-

a rögzitett (fix) es legmagasabb (rrra,-cimált) írformiha tartozó termókeknek

(szolgá.lratásoknak)

a hatós4gl árat (dlját), valamint a hatósági előírísok figyelembevételével kialakított ííc;tmában a hatósági előírásokat;
- a haszonkulcsokat (árréseket);
- a kiilkereskedelmi vállalatok tevékenysé8éértfelszámítható bizományi dilakat,
küIker. árréseket és költségtéítést;

-n

ílta|álos és ágazaa árképzési (árkiszámitlási) irányelveket.

Árformába bmraül:
Az áruk átának és szolgáltatások díjának az egyes árformákba való besorolása,
illetve átsorolása - ide érwe az új termékek, választékok, szolgá.ltatások árát (díját) is.
Áruá h rlztat ás

b eje

kn

té.re :

Rendelkezik a nem hatósági árak tervezett ínegvá]toztatasán^k elózetes bejelenté-

séról,

]2"+

Az OÁH ehöke láila eI az árhatőslgj feladatokat az ipari miniszter ág aza-d ítályíti§a alá taftoző terúleten, valamint a kőzraktározusí és egyéb raktározási szolgáJtatások
díja tekiotetében,
MiniszxreA árhatóúgi batá:Aare:

Az OÁH elnöke

a

miniszter, országos hatáskörű szerv vezetóje árhatósági hatásköfeladatokatl

rébe engedi át a következó

Ármegá apitár, ártúhaztatás:

A miniszter megáüapítja, illetve jóvái4gy]a az új termék (választék) rögzített (fix)
hatósági termelói és fogyuztői árát, valamint az új szolgáltat.ások ri€zített hatósági
diját; to,1ábbá hatáskörébe taítozlk az új termék (választék) legmagasabb (maximált)
hatósági termelói és íogyasztői átának, valamint M q szolgáltatások legmagasabb ható,
ságt díjának az e|őírt megegyezé§ alapján történő jívihagyása, illetve megegyezés hiányában a legmagasabb hatósági árak (díjak) megállapitisa - kivéve azokat, amelyek
megállapitását az OÁH elnöke saját hatáskörében fe;nhrtotta, illewe odavonta v'4gy
amelynek meglállapítása a helyi árhatóság hatáskörébe tartozik...
Árfarma buorolzíÍ lrizlasílása :

Az új termék (választék, szolgáltatás) hatósági árának (díjának) megállapításakor,
tagy iővilhwiLsakor a miniszter ellenórzi és biztosítja, hogy az árformába sorolás az
OAH elnöke á{tal kiadott rendelkezéseknek, illetve uta§ításoknak megfeleljen.
Árelhnőrzés, itfalvtlició :

A niqirzt€r:
- végzi, illetve írályitja az árellenórzéssel kapcsolatos íeladatokat;
- szervezi és ellenórzi az áralakulás megigyelésére és előrejelzésére alkalmas

mációs rendszert;

infor,

- az OÁH elnökével egyetértésben , árellenórzesi hatisköret ipari (haziipari) szövetkezetek vonatkozásában az a), b) c) 1elű helyi árhatóságokra- átruházhátja;- hatáskörébe tartoz|k az árakkal kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések
kivizsgálása.

A pénzügyminiszter a PM Elleoórzési Fó$azgatóslga és a megyei (fóvárosi) igazgatós€ai útján a pénzngyi-gazdxigs ellenőrzés keretében termelói árellenórzést is
végez, Az ennek alapjáo szükséges intézkedéseket az ellelőtzést végző szervek megteszik, illetve kezdeményezik.
Egéb batólági

hatásáaröA:

A mirjrzlet
- felmentést adhat

kötelezó

-

készítóse alól;

az iryazai

(szakma) átképzésiirányelvek alkalmazása

ós árvetés

közremúködik a népgazdasfui terv árpoüúkai ás fuszabályozási irányelvek kidol-

gozásában,

Az lxhatóságs jogkört mezógazdasági n4gyüzemek ipari és szolgáItató tevékeny,
ségc tekintetében a mezőgazduágj és élelmezésügyi miniszter gyakorolja. a kisiparol25

sokra vonatkozó árképzési irányelveket az

igazaú míaíszter bevonásáva],
He

lyi árhatóúgofr

OAH elnöke állapítja (llltoztaga)

meg, az

batá:kare

Az a), b), c) jelű helyi árhatósági szervek állapítják (változtatják) meg az OÁH
elnöki (r/1981, ÁH sz.) rendelkezés 3. sz. mellékletében íelsorolt termékek hatósá3i
itrát és szolglltattsok dtját.
Az a), b), c) jelű bilyi árbatósági szenei l,égzik az árelhnínélt 4 íertiletljLőr kijzpaútal
rerdelAezí:

-

tanácsi és szövetkezeti válla]atok, tanácsi kóltsgvetési üzemek és intézmények;
az á4:aza.d áfhatós€ hatáskört gyakorló miniszterek által kiadott jogszabályban
meghatározott ipari (háziipari) §zöYetkezetek;
- fogyasztásí, értékesítóés beszerzó szövetkezetek;
- lakás-, üdüló, és 8arázs-§zövetkezetek;
- az e|őzőekben felsorolt szervezetek részvételévellétrehozott gazdasági társulá-

sok, valamint

-

a

a]^ funozó vállalatok, vgy ezek fészvételévellétrehozott jogi személyiséggel rendelkezó gazdasági társulások által végzett logyasztási szolgáltatások
árai és díjai körében.
A megyei, fóvárosi, megyei városi tanács VB kereskedelmi íeladatokat ellátó szak,
ipari szerveinek áreüenórzési hatásköre fogyasztási árak tekinletében - illetékességi területén - valamennyi kereskedelmi szeívezetre (vendéglátásra is) kiterjed.
a a), e), 0, g), n), i) jelú helyi árhatósági szervek végzik az árellenórzést a kisiparosok, magánkereskedők, m4gánvendéglátó,iparosok és m4gántervezók körében.
Az a), b), c) jelú helyi árhatósági szervek ellenórzik és véleméoyezik az illetékességi
területükön központtal rendelkezó tanácsi vá.lla.latok, álami gazdaságok és szövetkezeti
hatósfui ár (díj) megállapítására , vagy váJtoztatásáta vonatkozó javaslatait, amennyiben
a hatósági áfak (díjak) megállapítása, v4gy változtatása nem taftozik hatáskörükbe.

minisztériumok felügyelete

Az a), b),

,

§zelt;

c) jelű

l:eli

árbatősági szerueA:

szervezik és múködtetik az áralakulás megfigyelésére alkalmas ioformációs rend,

,

szakvéIeményt adnak a bíróságok és más hatóságok részéteaz ármegalIapitási
tartoz1 iuszabilyozással ósszefirggő kérdésekben.
A helyi árhatósfuok l<1,lizsgí\ák az átellenőrzési hatáskörükbe tartozó, s a lakosság
részéról felmerűlt árakkal (díjakkal) kapcsolátos panaszokat és bejelentéseket.
A hetyi árhatósági hatáskórt mezógazdasági n4gyüzemek (valamint e szervezetek
gazdasá3i társulásai, ipai, épitőipai, kőzlekedési, szolgáltatási és kereskedelmi ágazatba
tartozó tevékcnységetfolytató részleteinél)tekintetében a megyei, fővátosi tanács vé8rehajtó bizottságának mezőgudu|gj és élelmezésügyi íeladatot ellátó sz^l<l4Mgatásí
szerve gyakorolja.

hatáskörükbe

A

Hadiipari Ámególlapító Biz\ttki{ (HÁRB) tárcrJAözi biz\ttúg Íeladata:

a) A belloldi értékesítésre
kerüló haditechnikai termékek, hadfelszerelési cikkek,
haditechnikai javítások árainak megállapírása é§ változtatása.
|26

b) Az árak funkcionáüs

ellenőrzése.

c) Egyedileg meghatározott termékeknéIaz export forintár kialakításának ellenór
zése.

a Hadiipari átneg lapitő Bizotts€

A

HB

hatá§köfét, valamint működését ,Lz rl3a7l
oT sz. rendelete és az ezeket kiegé

határozat, az OT elnökének l/1980.
szító működési szabltLyzat itla elő.
1979. sz.

Minilzírrta ác!

Egyes árszal:áIyozitsi kérdések eldöntését saját hatáskórben tarthat íenn, illetve bár-

mely árlratósági hatásköft közveden döntése alá vonhat.

(xll

] 8.) MT \/jn]ú harározat végrcE ranulmány megjelenóse idején a l06/ l987,
hajtá,a kapcrán az Orszagos Árhiraral (az orlzagos Anyag- cs Arhivaral joguródia) teladatköre már várhatóan módosul. A módosítlás lényege, hogy a nem termeló területek
korszeósítése keretében az árhatósági hatáskörök gyakorlásában meglevó anomáliák, aLz
árkérdések centralizáltabb kézbentartása céljáből az ágazaú minisztériumok teljes körúen
áweszi az árszabál1,ozá,ti, árbató.uigi és árelhtőrzési feladatokat, Ez természetesen valamcnnyi - a termelói és a fogyasztói árak tekintetében - az árakkal, árpoütikival kapcsoIatos tervezési, szab yozásí, irályitást, árellenőruési és hatósági funkció egy helyre tele,
pítésétjelenti, Ez lehetóséget teremt ura,hogy a népgazdasági folyamatokat egységesen
szabályozzák, amelyben eltéró szakmai sajátosságok is lehetnek, melyek eltéró szempontok figyelembevételéti§ igényelhetik. A feladatok egy helyre telepítése után a végre-

hajtásnak feltétele, hogy a feladatot végrehajtó államigazgatási apparátus rendelkezzen
az eszközrendszerre| (fuszabilyozits, árforma besorolás, árkonzultációs rendszer, beje,
lentési kötelezettség) és ezek megva.Iósulását ellenórizni képes apparátussal.
A továbbiakban összefoglalóan az íuszabályozás egyes változott, illewe új elemét

tekintsük

Az

át.

árrextlszer

Az árrendszer fejlesztó alapvetó - elvi - követelménye, hogy perspektívájában a
piac- és versenyfejlesztés érvényesítésefeló kell haladni, az átpoütikával szemben tartós
kóveteLmény pedig a piaci árrendszer íokozatos kiépítése.Ennek során kenós feladatot
kell megoldani: egyrészt lehetóvé keü tenni, hogy a működó árrendszer ne korlátozza a
gazdasági verseny élénkítését
a piac minél teljesebb kibontakozását, hogy mindazokon a
helyeken, ahol a kereslet - kínálat kiegyensúlyozott és kontroll nélhili monopolhelyzet
nincs, ott az árképzésáltalános elvén tul az árkia]akítást ne korlátozza semmilyen ható,
s4gi jellegú beavatkozás; másrészt viszont egyes részpiacokon, ahol egyensúlytalanság
a.lakul ki, ott az áralakulás kézbentartása érdekében,ahol ma még nem lehet biztonsággal építenia piac önszabályozó erejére, ott az árd,ahl|ás szubjektív vonásai jelentősen
csökkenjenel,
Fentfuk lnényre jutáuit

-

az ár:zabá|azás háram alaptetlí eszkizzel terlezi

bizírl.útaui:

korszerúsíti az árképzés általános elveit,
az áralaLtrlást közvedenül csak szúkebb területen befolyásolja,
ú; típusú,közvetett eszközöket alkalmazó kontrollmechanizmusokat iktat be.

Ennek biztosítása érdekében- az elvek változatlansága ellenére, az ármcchanizmus
egyes elemeiben változások történtek 1988. L l-jei hatíllyal, A változások azt a követelményt szolgá.lják, hogy az árrendszer működése során az eddrginél hatáfozottabban a
117

hatósfui €szközökról

a befolyísolás közvetett eszkózeire kell áttéfni, és olyan kontrollmechanizmusokat kell múködtetni, amelyek alkalmasak au áralakulas megfáeló kézben,
tartására, illetve befolyáso,lására, de nem sénik a vá.lla.latok önálló árkialakítási jogát.
Olyan kontrollmechanizmus működtetése a cél, amcly kizáróIag a globális árfolyamatok
kézbentartására korlátozódik és egyidejűIeg - mindenekelőtt a nyilvánosságon keresztiil
- kelló gatanciákat taítd,maz a túlzott árhatósági beavatkozásokkal szemben,

Eaxeh lrdekébex:

-

bevezetésre került az árkonzultációs rendszer,
-- szúkült a hatőságj árformik érvényesülésikóre, és
- változott a bejelentési kötelezett§ég alá vont termékkör,
Emelhtt núkségu:éktl bizanloJ mőda:ulisakat az árszabájouisban:

- az adóréorm árrendszeri összefuggéseine} kezelése, valamint
- a külkereskedelmí tLral,hoz ígazodífeldolgozóipari árképzés 1987,

márciusi

me8szünteté§e is.

Az á|képz!! áltahnas eh,ei
a) Az árképzLs korábban kialakított általános

elvei változatlanul érvényesek. Nem
viltozik az az alapsza\áJy, hogy a termék átát a piací viszonyok alapján és az indokolt
költségek figyelembevételével kell kialakítani, nulynale :orán teAin*ttel kell kttni:

-

a termék keresleti-kínálati

helyzetére,

a terméknek a hasonló, illewe helyettesítő termékek árához va.ló viszonyára,

kiilső piacokon töfiénó értéke§íté§, illetve az onnan történó beszerzések áraira,
a terméknek általánosan elismert használati értékére,kiilönösen minóség - fizi
kai - kémiai tulajdonságok, méret, túrés,taftósság, a iellemzók állandósága - korszerúség. úiszcniség.divatossag.
a

-

a vevó kiilön rgényeinek - átlagostól v4gy a szokásostól eltéró - kielégítésére,
a termék értékesítésénekfeltételeife, ilIe*e az át kakmzls feltételeire: teljesítési
hatfuidó, útemesség,megrendelés nagyság, kiszolgálási, fuvarozási, fizetési feltételek,
tartozékok, pótalkatrészek biztosítása, szerviz, ajánlat stb.

Az

átl<alal<tás során változadanul egyik lényeges szetilpont maradt a belföldi és a
igazodást hbant

hilpiaci árak szoros kapcsolatának biztosítása, A húlpiaci áraAboz aald

aL

biztosítani:

- az alapanyagok, energiahordozók, félkésztermékekkörében váItozatlanul fennmaradnak a kiilpiaci árkövetés szabá.Iyai,
- z adórendszeri vá-ltozások nyomán az átak úszta jövedelemszerkezete és az
árszerkezet jobban fog tgazodot a nemzetközi feltételekhez,
- a vá-lla]atok és az irhatíság az fukolzútációk során az ármozgások megítélésében egyik lényeges szempontként kell, hogy kezeljék a belföldi áraknak a külpiaci árakkal való kapcsolatát,
- a külkereskedelmi árú<hoz tgazodó alapanyagok, energiahordozók, félkésztermékek kivételévelahol a belföldi árak hilpiaci áraÁnyossig:lx más szabályok biztosítják,
' J"}o^bi,Jyi

]2í

^lapja:

38lI984.

(xL i,) MT

számú rend€let

és a 4311987.

(X, 1].) MT számú rendelet.

l

import árkorlát az árrendszer egészébenérvényes szabályként működik. Az importárkorlát szerint az ár nem ha.ladhatja meg a konvertibiJis viszonylatból szokásos kereskedelmi feltételek mellett folyámáto§an behozatalra keniló termék valamennyi jogosan
felszámítható árképzési tényezőt m4gában foglaló Ft-ra átszámított árát. A termék árában érvényesítenikell a hasznáIati értékekés az áralkalmazísi feltételek különbséget is.
b) Az adivefornnal iiszefi)gísbn lngtúltoznal az egyu áráaugóriáÉ. Az ár lebet:
- általános forgalmi adót nem tartalm^ző áíJ yw
az

-

általános forgalmi adóval növelt ár.

Az általénos forgalmi adót nem tartalmazó

ár lehet termelói ár, vagy kereskedelmi
ár a termeló saját elóáütású termékének értéke§ítéseesetén - a
piaci viszonyoktól fiiggóen - az aru t>eszenésí költségein felül a forgalmi kóltséget
magában foglaló kereskedelmi árrésre nyújt fedezetet, Az áru beszerzési költségein felüIi
költségek közé érten <lők az iuképző tényezóként felszámítható, de a kereskedelmi árrésben figyelembe nem vett egyéb költségek is.
Ha a termeló saját elóállítású tefmékéta kereskedelemben szoká§o§ feltételek mellett hozza íorga.lomba, a termelói áron felüI, a kereskedelmi tevékenységgelósszhang,
ban á_lló kereskedelmi árrést is érvényesítheri.
Ha a jogszabály fogyasztási adőt, vagy fogyasztói árkiegeszítést ír eIő, az |ltalános
forgalmi adót ncm taftalmazó árat aszerint növelni, illewe csökkenteni kell,
A vevó részéreténylegesen érvényesítettár az e\őzőek szerínt kialakított árat és az
általános forgalmi adót együttesen t,ftd,mazza.
A íogyasztói ár a lakosság részéreértékesítetttermók ára. Ebben benne foglaltatik a
fogya_sztási adó, vagy íogyasztói árkegészités, illetve a fogya§ztói árat érintő más elóír.ls
következménye, yd,anint az általános forga.lmi adó.
Ti,lztesúgle ku ár, tisztességtela gazdasági tet,! leq:sig)
1988. január 1-tól változik a tisztességtelen ár szabályozása, Megszűnik az úgynevezett aránytalanul m4gas ár kategóriája. Ez a szablt|yozás ugyanis igen sok vitára adott
alkalmat, Nehezen volt bizonyítható az aránytaianul m4gas ár alkalmazása, Ugyanakkor
a keresletikinálati viszonyokra való hivatkozás szintén erósen vitatható kérdéseket
vetett fel, tekintettel arra, hogy a keresleti-kínálati viszonyok az esetek egy részében még
nem voltak kellóen kiegyensúlyozottak é§ ezért az iIyen kimentési lehetóségre való
lrjvatkozás fölö§leges jogvitára adott alkalmat a vá.llalatok és az árellenórzést végző hatóságok között. Ezé.r lltalában csak olyan esetekben lehetett az aránytdaluI magas ár ,
tényét megaliapítani, ha a vállalat egyébként is megszegte a tisztességtelen gazdas@
tevékenységróI szóló törvény elóírásait, ami viszont önm4gában is tisztességtelen gazdasá8i tevékenysé8ró] szóló tórvény előír.ásait, ami viszont önmagában is tisztességtelen
árat efedményezett,
A tisztességtelen árra vonatkozí szabltlyozis ilyen yaltozt^tása teímészetesen nem
jeienti azt, hogy az árnak a kialakult árviszonyokba történó beilleszke<lésének követel,
ménye megszűnt volna.
A fenti elvi jelentőségű yaItozt^ías mellett meg kellett teremteni az összhangot a
tisztes§égtelen fu és az arkonnitáció keretében hozott megállapodások, iüetve egyezsógek rendszere között, továbbá rendezni kellett néhány olyan eljitrási jog kérdéstis,
amelyeket a 8yakorlat sürgetóen vetett fel

eladási ár.

l

A termelói

JogsrabáIyi alapja: i984, éYi lV, tórvény és a 42/I98l.
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Mindezek alapján a tisztességteleo ár a kóvetkezó módon került

szaba|yozásta.

A korábbi szabáJyozásnál egyértelmúbben kitúnik a tisztességteJen ár megállapítá-

sáról szóló 4211987. (X.13.)

MT

sz. rendeletból, hogy a tisztességtelen ár keletkezésé-

nek íó szabályai a tisztességtelen gazdas€i tevékenységtilalmáról szóIó 1984. évi IV,
törvényben kerüItek meg{ofmazasra. Az ott ti]tott m€ataftásokkal megvalósitott ár
minósül elsósorban tisztességtelen árnak, A törvényhez képest az MT hivatkozott leodelete kiegészító szabá]yokat tartalmaz, és ahogy az ár és versenyszabályozás közeledik
egymáshoz, úgy fognak ezek a külön szabályok egyre inkább csökkenni, illewe végül is
megszúnni.

Hatőságí tLíorna esetén akkor tisztességtelen az ár,ha a liatósági árnál magasabban, vagy - ilyen külón elóírás esetén - alacsonyabban kerül megáIlapításra,
Szabad árforma esetén a tisztességte]en ár keletkezéséoek két alcsoportja van. Az
egyik csoportba azok tartoznak, amikor az áf érvényesítésevalamilyen külön jogsza,

báIyba itközik, EzeL:
- a külkereskedelml árakhoz igazodí árképzés körébe tartozó energiahordozók,
nil, tpalL alapanyagoknál ós félkésztermékekoéla külkereskedelmi árak kóvetésére
vonatkozó jogszabity rendelkezéseinek a megsértése,
- az importárkorlátnál m4gasabb ár érvényesítése,
- a belelentési kötelezettségfe vonatkozó szabályok megsértése,
- olyan ráfordítások me8téíülésétbiztosító ár érvényesitése, amelyck árban való

jogszabály tiltja,
érvényesúIését
- a konzultáció keretébe létrehozott megállapodásban v4gy egyezségben foglaltak
figyelrnen kívül bagytsával érvényesítettáf,
A másik csoportba azok ez esetek tartoznak, melyek jórészt a hagyományos kóltségalapúmegközelítésen alapulnak. EnneÉ nqfeklíen tiszrerriglekl az ór aAAar b, ba:
- az ár és a milőség közötti összhang nem biztos'tott, illewe gyeogébb minóségú
ánrt, magasabb, v4gy nem arányosan csökentett áton hoznak íorgalomba;
- a gázdálkodó szefvezet köponti támogatásban részesül azért, hogy az árait csökkentse, v€y megíeleló szinten tartsa, ezt a kedvezményt a gazdáIkodó szervezet
igénybe veszi, azonban az áfat nem ennek megfelelóen alakítja ki;
- alapos gazdasági indok nélhil az alacsonyabb árú termék helyett ugyanolyan
használati értéketképviseló terméket m4gasabb áron hoznak forgalomba;
- gengébb minóség{í, íelszereltségú, v4gy csom4golású terméket változadan
magasabb, v€y nem arányosan csökkentett áron hoznak forgalomba;
- szük§é8telen közvetítói dllat tandmaz;
- ha a vá]Iafat olyan árpo|itikát íolytat, hogy a külkereskedelmi itraláoz igazodó
árképzés körén kívúla köItségek tartós emelését az árban rendszetesen érvényesítiazok

taítós csökkenését pedig nem.

A rendelet több olyan esetet felsofol, amikor
lgl nefi tiJsztessé7te l€ft az ár aklear, ba:

az ár nem minósithetó tiszte§ségte-

lennek.

-

importkiváltás esetéo a kiváltott impoft telmék jog§zabály szerinti felszámítható

íorint árárúl nem m4gasabb;

- a konvertibiüs viszonylatba rendszeresen expoftált termék belföldi ára nem
m4gasabb a forintban hatírparitáson számított taftós export árná];
- az dőirásoknak megfelelően megtartott ver§enytárgyalás alapján érvényesítik,
árveréssel érik el;
130

-

a hatósági irányárnál nem m4gasabb;
az árkonzultáció keretében kötött megáüapodásban, v4gy egyezségben foglaltaknak megfelelóen érvényesítik.
az elózőekben felsorolt szabályok nem alkirlmazhatók akkor, ha az áf a ti§ztességte,

len gazdasági tevékenységtilalmárót szóló törvénybe ütközik, v€y ha a fenti az elsó
pontban i§mertetett szabályok rnegsórtésre kerültek.
Vá,ltozatlanul íennmarad az a szabáIy, hogy tisztességtelen ár :Llkalmazísa estén a
vá-llalat kötelessége a károsult kánalanításáról gondoskodni, A vállalat kártalanítási köte
lezettsége attól fiiggetlenül fenná1l, hogy jogellenes ár kia]akitásáéft a.lkalmaztak-e veie
szemben szankciót, v€y sem, Megváltoztak azonban a kártalanítás elóírásaira vonat,
kozó egyes részletszabályok. Amennyiben az árhatősilg tisztessé8telen áf éfvényesités&
állapítja rneg, határozatban kötelezi a tiszte§ségtelen árat érvényesítótaz így előírt több,
letá;bevétel vi§szatédtésére, A visszatédtésazt illeti meg, akivel szemben a tisztességteHa a sérelmet szenvedett személy nem állapítható meg, vagy a
len árat érvényesítették.
személyenként visszatédtendó ósszegek nagysága a visszatérítéstnem indokolja" a tisz,

tességtáen árral elért többletárbevételt a Piaci Intervenciós Alapba kell befizetni.
Árkauzultáció, árpalitiAai negállapc,ű,l

A kontrollmechanizmus alapvetó új eleme az árhatósfuok és a vállalatok kózótti
nyilvános árkonzultációs rendszer bevezetése, Az árkonzultáció szerepe kettős: e8yrészt
a lakossági fogyasztás szempontjából legíontosabb tevékenységeknél az információs
rryom,ís figyelemmel kísérése,okainak feltfuása; másrészt olyan vállalati árpolitikai
magatartás előmozdítása, amelyben nyilvánvaló,bogy az árpolitikai magatartás előmozdítása, amelyben nyilvánvaló, hogy az árpotitikáért maga a vállalat a felelós.
A Minisztertanács felhatalmazta az Országos Árhivatal elnökét, lrogy elsósorban a
fogyasztás szempontjából jelentós termékkörben, v4gy szakmában gazdasági tevéknysé,
gei'íolytató árkónzultáción való részvételre felkérhet. A vállalatot akkor lehet árkonzuliáción való részvételrefelkérni, ba az aal)bi

,

fóldi

ílhikhl bárllilike

lelja.ri)l:

a vállalat áLtal gyártott, v€y for8almazott termék, v4gy végzett szolgáltatás belpiaci részesedésea 2rolo-ot me8haladja;
árnövekedési méítékeaz egyensúlyi viszonyok jelentős zavarát jelzi;

-

a vállalat által forgalmaz<-ltt termékek piacán zavarok tapasztalhatók;
tilalmáról szóIó
a vállalat árt€vékenysége a tiszte§§égtelen ár érvényesítésének
jogszabályba ütközik, illetve azon a piacon, ahol a vállalat tevékenykedik, gazdasági erófölény alakult ki és az azzaI való visszaélés masként nem elózhetó meg,
Az árkonzultáció célja lehet egyrészt információszerzés a vállalat árpolitikájáról,
má§részt a jogi személy árpolitikájának egyeztetése.

Információszerzés esetén M árkonzultáció teljesen kötetlen keretek köZött zajlik le,
mindkét fél a másik elhat ározásá:óI, cselekvéseiról, célkitűzéseiról infor,

az a célja, hogy

mációt szerezzen,
Az ;írpolitikai egyezteté§ irányulhat a kialakult árlk tartasáta, és annak íeltételeire,
az értékesíiésiáraknak a piaci viszonyokkal a bel- és kütföldi áralakulással, a bérek és a
pénzügyi tényezók a.lakulásával ósszefúgg ő váLtozisura, vagy

sebb változásainak

M

áíszioyon^ía gyakotolt

a

termékösszetétel jelentó-

hatására.
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Az Országos Árhivatal a konzultációra felkért vallalatok üstáját köteles az Árszabályozás és Termékforgalmazás címúhivatalos lapban közzótenni, majd ezt kóvetóen
le8a.lább

1' munkaoappal korábban köteles éItesíteni a váIlalatot az árkonztrltáció helyé,
az árkoazultáctíhoz szükséges és rendelekezésre

ról, idópontjáról, é§ köteles közölni

bocsátandó adatokat. Ezek lehetnek pl,: az áfkialakításnál figyelembe vett kúlpiaci árak,
a költségek, illewe a nyereség alakulása, az értékesítésszelkezete és növekedése,
Ha a felek közötti árpolitikai egyeztetés eredménnyel jár, akkor ez megállapodásnak minősül és ezt írásba kell foglalni.
Ha a felek közötti árpoütikai egyeztetés nem jár eredménnyel, erról jegyzókönyvet
keü íelvenni és ezt 8 munkanapon belül az Országos Árhivatal egyezség létrehozása
érdekébenE1yeztető Bizattsig elé terjeszti, Az Egyeztető Bizotts€ban a Szakszervezetek Országos Tanácsa és az illetékes érdekképviseleti szerv képviselói vesznek részt, Az
Egyeztető Bizottslg e|,1árisát a Magyu Gazdasági Kamara szerlezi és yezei. Az Egyeztető Bizottslg az ííatok beérkezésétkóvetó 30 napon belül az egyeztetést tartozik lefoly,
t^tni. Az Egyeztető Bizottság áIta.l létrehozott egyezséget szintén írásba kell íoglalni.
Az árkonzultációs rendszer nyilvánosságának erósítése érdekében az ,Árreabájnzit
is Ternlkforgalnazás " c. hivata.los lapban közzétételre kerülnek az árpoJitikai megallapodásnak, v4gy egyezségnek azon elemei, amelyek nem sértik a titokvédelmi szemponto-

kat és a vállalatoknak az űzleti titokvédelméhez fúzódó érdekeit.

A konzultációs rendszer 1988,ban kísérletijelleggel a feldolgozóQari termékek termelói és forgalmazói körében kerül bcvezetésre és a tapasztalatok alapján kerülhet sor
az alkalmazott kör bóvítósére.
Á,rfornák'

Az 1988,tól érvényesülő árforma besorolásoknál kltiréq mozgá: aaksul neg;
- egyÉszt teírnelői és a fogyasztói árak közötti kapcsolat efősítésével, valamint
^

a

mező4rzd^slqi ármechanizmus fejlesztésével összhangban széles körben oldásra kenilnek az áríorma kötöttségek, lényegesen szűkül a hatósági árak ftszaúlya és nő ,a. szabad
árak kóre,
- má§részt az alka]ínazott áríormák köre is szúkül, a korábbi idószakhoz képest.
Ettól az idóponttól kezdve megszűnik a magánszemélyekre vonatl<ozó - az általánostóI
eltéró - külön árforma besorolás, mert a hatósági árak körének szúküIése lebetóvé teszi
a megánszemélyek vonatkozásában is az általános áíorma szabályok a]kaknazlsátA termelói szférábao megszúnik a hatósági árlbrma l fal,nyagokkőtében, az alapvetó épitóanyagoknál, és az építóiparban, VáItozatlanul lratósági árak étvényesülnek az
energiahordozók, a közlekedés-hírközlés és vízgazdálkodási szo§áltatások nagyobb
részében, ahol a termeiésben, az ciosztásban és a kapacitások bóvítésénelegyaránt állami

elóírások dominálnak, a gazdálkodás jellemzóen közüzemi jellegú,

A mezőgazdasigi fe]vásárlási árak körében a hatósági árforma fennmarad, de érvónycsülési köre jelentőscn szűkül. Emellett a továbbra is hatósfui áíoíí:'ábataítozó ter
méknéI az ármegkötések differenciált alkalmazására kenil sor. Rögzitett árformába 1988,
I. 1-tól egyedüI a tej felvásárlási aía, t^ftazik mald. A hatósági ár másik két tipusa a
glíanta}t fu, illetve a hatós@ tájékoztató ár bizonyos mozgásszabadságot ad a szerződő
íeleknek.
Jog.i"l-Jlii JlJ|,J |0 |.-c (\
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Lényegében szűkiil a hatósági árfo rma a fogyuztői iLrakkörében, Szabad árfomába
kerülnek az élvezeti cikkek, a gépipari tartós fogyasztásí cikkek, és néhány kivétellel a
háztartási vegyipari cikkek. Az élelmiszerek körében csak M
választékok
^Iaplrető
fogyasztói ára kerül a jövóben hatós4gil4g megallapításra,
Bár 1988. ianuár 1-tól mint a]kalmazási lehetóség megmarad valamennyi jelenleg

nint

a hatós4gi elóífások (megkötések) figyelembevételével kia.Iakíton árak köfébe
mezőgazdasigj árak kivételével- semmilyen ár nem kerül besorolásra.

-

a

B ej únlésiha te lzettség(

A tervezett áremelés előzetes bejelenté§i kötelezettsfue

rét, mind rendszerét tekintve változott.

1988,

I. l-vel mind hatókó,

A bejelentési kötelezettség kórének meghatározásánál áItalános szempont, hogy a
bejelentési kötelezett§ég és az árkonzultációs fendszer ne érvényesüljön egyszeíre azonos helyen, mert eZ fölösleges, kettó§ kötöttséget jelentene az ára.lakulás tekintetében.

Ennek megfelelően a feldolgozóipari (gépipari, könnyűipari, vagyipari) termékek körében a bejelentési kötelezettség csak igen szűk körben naradt fenn. E terület egy jelentós
részéna gyakori választékcserélódés miatt egyébként sem volt harásosan alka.lmazható a

bejelentési kötelezettség rendszere,
.Vá.ltozadanul az áremelés elózetes bejelentósi kötelezettségének körébe tartozik a
kiilkereskedelmi árakhoz tgazodó alapanyagok és félkésztermékek tulnyomó része.
Bóvült a bejelentési kötelezettség kóre néhán yolyan termékkel, amely a hatósági
árformából a szabad árformába került átsorolásra. (Pl.: élelmiszerek,) Megszúnt a vállalati szintű eszköz + bérarányos nyeresé8 80/o-oo felü]i mértékéhezkötött bejelentési
kötelezettség.

Némileg változtak azok a szabályok, amelyek arra vonatkóztak, hogy mihez képest
tervezett emelést kell bejelenteni, Megmaradt az ez a]ta]ínos szabály, hogy ha azonos
termék árát azonos aralka]mazáési feltételek mellett a korábban érvényesítettárhoz
képest m€asabb összegben kívánjuk érvényesíteni,akkor ezt be kell jelenteni. Rendezésre került ugyanakkor az a régen vitatott kérdés, hogy ha ugyanaífa a termékre korábban többíéle ár került alkalmazásra, akkor új vevó esetón melyik korábban alka]mazott
árhoz képest tervezett emeJést kell bejelenteoi. A bejelentési kötelezettség ilyen esetben
akkor áJl fenn, ha az úl vevő részéte u eddig érvényesítettlegmagasabb árnál magasabb
árat kívánnak érvényesíteni.
Megszűnt az a rendelkezés, hogy lra valaki korábban cngedményt adott és azt a
jövőben nem kíváoja nyújtani, v4g7 annak mértékétcsókkenieni akarja, akkor azt be
kell jelentenic, AÁnak elóirása ugyanis a bejclentési kótelezettség arta az esetre, ha a
felek korábban felárat ncm kötöttek ki és fclár alkalmazásában kívánnak megegyezni, illletve a korábban érvényesítcttfelárná] - azonos alkalmazási feltételek mellcti'- maga
sabb felárat kívánnak érvónyesíteni.
Bejelentési kötelezettség íIható eló - kúlön ilyen tartalmú rendelkezéssel - arra az
esetre, ha az árhatóság áItal t^jékozt"tó jelleggel közzétett árhoz képest magasabb
összegben kívánják érvónyesíteoi az árat, Ilyen bejelentési alapot képező ár lehet pld, az
induló ár, hatósági irányár, hatósfui iránylraszonl-ulcs,
6
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Megváltozott a bejelentésre kötelezett gazdá]kod,ó típusok kóre is. Nem vonatko,
zott a bejelentési kötelezettség eddig sem a m4gánkereskedó, a gazdasá3i munkaközössfu, a v laJaú gazdasági mulrkaközösség, a poigári jogl társasá3, a vá]Ialat szerzódéses
üzemelteté§i üzlete, vagy részIegx, valamint a szövet]<ezeti szakcsopon által forgalomba
hozott termékekre. 1988, januáí 1tól a bejelentési kótelezettség az elóbb felsoroltakon
kivül a kisvállalatra ós kisszóvetkezetfe nem vonatkozik.
Újszerű szabályként jelentkezik, hogy az átkonztlltáció keretében kötött megáIlapodásban, vzgy egyezségben foglaltaknak megfeleló áremelésre sem vonatkozik a beje
Ientési kötelezettség.
Átmeneti szabály a 41lí981. (x. 13.) MT sz- rendelet 7, §,ában előíIt bejelentési
kötclezettsé8, amely az adóreformmal összefiiggésben kialakított 1988, január l-vel
induló árakhoz képest tervezett áremelésre vonatkozik, Ez a bejelentési kötelezettség
1988, máJcius 31-ig van érvénybenés valamennyi a íenti rendelet alapján kialakított ter,
mék árr4 illerve szolgáltatási díjra fennalt, Egyebckben - jde ertve a bejelentésfe kötelezett gazdálkodók körét is 8 a 1ll1987. (X, 14.) ÁH sz. rende]ekzesben fog|a},tak az
irányadók, az ilyen j<-lgcímen kötelezó

Az ántésklnitői

bejelentéseke is.

knehzett:ig

és technológiai
1988, I. 1,jével az árvetéskészítésikötelezettség az építésszereiési
szerclési munkák, valamint a ma-ximá]t ár{ormába sorolt hadiipari termékek kivételéve]
megszűnik. A 1311987. (x, 1r.) ÁH számú rendelkezés hatályon kívül he|yezte a I1l
1984, (XL 5.) ÁH számú rendelkezést, amely az árvetés készítésérőlintézkcdik,
Az építésiszerelósié5 technoló8iai szerelési rnunká{< árképzéséról szőIó )11"987.
(V, tl,) ÁU számú rendelkezés szerint az építésiszerelési és technológiai szerelósi
munkára költsé8vetést (árvetést) kell kósziteni, A kóltségvetés részletezettségét azonban a felek megállap od sahztározza meg, ami lehet a munkancmi tétel, az egy munkahelyl.ez tartozó tételek összessé8e, a szerkezet, a szerkezetcsoPoft, aZ épitményjellenrző
telmészetes mutató, v€y produktív munkaóra. Nem kell költségvetést készíteniaz
élet, és vagyonbiztonságot ve§zélyeztetó állapot megelózésélrez és megszüntetéséhez
szükséges munkík árára, vaiamint - a megrendelő igényétól fü88ően - a ]00 ezef Ft
értékhatát alatti fenntartási (karbantartási és felúójitási), valamint bontási munkák árára.
Az új haditechnikai termék, hadfelszerelési cikk és haditechnikai §zolgáltatás hatósagi ára megallrpitlisárrak És valtozlatásának kérelméhez (a ma,rimált árformába sorolt
termékek esetében) - a HÁRB-hoz történó benyújtásához - árvetést kell készíteni.
Kerukele

lni

árlzíPzés

A fogyasztási cikk nagykereskedelmi tevékenység keretében értékesítetttermékek
árképzésérevonatkozó jogszabily mar 1987, évre hatályon kívűl helyezésre került, Meg,

a központi előírás, amely a fogyasztási cikk nagykereskedelmi tevékenység
szőnt
^z
keretében eladott áfu esetén az árréssel képzett áraktól való eltérést korlátozza.
A kereskedelmi árképzés irányításának igen lényeges eszköze volt a hatósági irányhaszonkulcsok megállapítása, Az erőseo változó költség, és piaci viszonyok hatására
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rendelete-

azonban a gazdálkodó szervezetek széles kórben eltértek az irányhaszonkulcstól.Jellemzővé vít|t a. v la]ai futések alkalmazása, Miután az irányhaszonkulcsoknak ma már ninc§en az a szerepe, amely korábban volt, 1988, január 1-jétól csak a hatósági fogyasztói
irfotmába tartozó termékekre kerültek meghirdetésre.

X
Ezen összeáütással igy ekezten hozz|tllnlJli a hadtápszolgltIatban az üátás és gazdálkodás aktuális kérdéseinek jobb megértéséhez,mivel az árakkal, s az árakon keresztiil
hatékonyabbá tehetók gazdálkodási eredményeink. Az átszabilyozásbal bekövetkezett
változások kellő ismerete pedig a gazdasági kapcsolatokban biztons{ot jelent a tárgya-

lást folytatók számára.
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