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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

A BELÜGYMINISZTER 
15/1989. BM 

U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztériumban folyó ártevékenység szabályzatának
kiadásáról

Budapest, 1989. május 15-én.

A Belügyminisztérium Ártevékenységi Szabályzatát (a továb
biakban: szabályzat) kiadom. A szabályzat végrehajtása érde
kében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztériumban az ártevékenységet az utasítás 
mellékletét képező szabályzat szerint kell végezni a Belügy
minisztérium valamennyi önálló költségvetéssel rendelkező 
szervénél.

2. Ártevékenységi hatáskörök ellátása:

a) tárca szintű ártevékenységi hatáskört lát el a Belügymi
nisztérium Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség,

b) első fokú ártevékenységi hatáskört látnak el a Belügymi
nisztérium önálló költségvetéssel rendelkező központi és 
területi szervei.
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3. A Belügyminisztériumban folyó ártevékenység kiterjed a
BM szervek feladatainak ellátásához szükséges

a) központi és helyi beszerzésű termékek áraira,

b) kutatási, fejlesztési tevékenységek díjaira,

c) épületberuházások, felújítások áraira,

d) lakásberuházások áraira,

e) gépek, berendezések javításának, karbantartásának dí
jaira,

f) egyéb szolgáltatások díjaira.

4. Az érintett vezetők a szabályzat megjelenését követően in
tézkedésben határozzák meg a hatáskörükbe tartozó, árel
lenőrzéssel, árelfogadással kapcsolatos feladatok végrehajtá
sát.

5. A szabályzat a kiadása napján lép hatályba. A szabályzat 
rendelkezéseit a pénzügyi-anyagi munkakörben foglalkozta
tottak részére oktatni kell.

D R. H O RVÁ TH  IST V Á N  s. k.,
belü gym iniszter

K észü lt: 250 példányban.
K a p já k : elosztó szerint,
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ÁRTEVÉKENYSÉGI (ÁRELFOGADÁSI) HATÁSKÖRÖK 
ÉS FELADATOK

1. A Belügyminisztérium terv és pénzügyi csoportfőnöke sa
já t hatáskörén belül -  megbízottja útján -

a) képviseli a Belügyminisztériumot az Országos Árhivatal
lal együttműködő Hadiipari Árbizottságban (HÁRB),

b) véleményezi az árhatóságnál kezdeményezett, a Belügy
minisztérium részére gyártott haditechnikai termékek, 
hadfelszerelési cikkek és hadiipari szolgáltatások (továb
biakban együtt: haditechnikai termék) árának (díjának) 
változtatását, elfogadását,

c) ellenőrzi, módosítja, elfogadja a Belügyminisztérium el
ső fokú ártevékenységi hatáskörben -  előterjesztés
ben -  javasolt
-  a Haditechnikai Termékek Jegyzékében (HTJ) sze

replő haditechnikai termékek árait,
-  egyenruházati normákban szereplő termékek és 

egyéb hadfelszerelési cikkek árait,
-  hadiipari szolgáltatások díjait,
-  haditechnikai kutatások -  fejlesztések költségeit,

d) állást foglal a Belügyminisztérium első fokú ártevékeny
ségi hatáskört ellátók által felterjesztett vitás szabadáras 
ártémákban,

e) leiratban értesíti az érintett szerveket a haditechnikai 
termékek árelfogadásáról, ármódosításáról, egyéb árvi
tás állásfoglalásáról,

f) naprakészen nyilvántartja az Országos Árhivatal által 
megállapított maximált termelői árakat.

2. A Belügyminisztérium első fokú ártevékenységi hatáskör
rel megbízottak

a) ellenőrzik, vitatják, elfogadják az alaptevékenységi kö
rükön belül végzett

I.
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-  építési-szerelési, technológiai-szerelési munkák -  az 
építményjegyzékben szereplő építmények kivitelezé
se (megvalósítása, bővítése, átalakítása, fenntartása 
és bontása) a Szolgáltatási tevékenység jegyzéke sze
rinti építőipari szolgáltatások -  árait,

-  termékbeszerzéseik során a gyártóktól, szállítóktól 
beérkezett szabadáras termékek ajánlati és számlá
zási árait,

-  szabadáras szolgáltatások díjait,

b) a hatáskörükbe nem tartozó árajánlatokat véleményük
kel ellátva -  a beérkezéstől számított 8 napon belül -  
árelfogadás céljából megküldik a Belügyminisztérium 
terv és pénzügyi csoportfőnöke részére,

c) tájékoztatják a gazdálkodó szerveket a Belügyminiszté
rium részéről elfogadott termelői árakról,

d) naprakész nyilvántartást vezetnek a Belügyminisztérium 
részéről elfogadott -  saját hatáskörben elfogadott és le
írat útján érkezett -  termelői árakról.

II.

AZ ÁRTEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3. A Belügyminisztérium és szervei ártevékenységüket a nép
gazdaságban mindenkor érvényes árszabályozók alapján 
kötelesek végezni.

4. A speciális ártémákra vonatkozóan az eltérő rendelkezések 
előírásai az irányadók. Speciális ártémák vonatkoznak az. 
alábbiakra:

a) haditechnikai termék gyártása,

b) hadiipari szolgáltatás,

c) hadiipari kutatás-fejlesztés.

5. Az ártevékenység magában foglalja

a) az árak, díjak ellenőrzésével,
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b) tárgyalásával,

c) véleményezésével,

d) elfogadásával,

e) módosításával,

f) nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat.

6. Az ártevékenységbe vont építések, termékbeszerzések, szol
gáltatások különböznek azok jellege és árform ája szerint.

7. A tevékenység jellege szerint lehet:

-  BM keretből megvalósuló beruházás, felújítás, karban
tartás,

-  lakásberuházás,

-  népgazdasági szinten központi gazdálkodás alá vont és 
kontingentált termék,

-  haditechnikai termék, hadfelszerelési cikk és hadiipari 
szolgáltatás,

-  hadiipari műszaki kutatás, fejlesztés,
-  Belügyminisztérium viszonylatában kiemelt termék,
-  polgári és speciális import termék,
-  szabadforgalmú termék és szolgáltatás.

8. Az árak árform ájuk szerint lehetnek:

a) hatósági árak

-  rögzített (fix),
-  legmagasabb (maximált),
-  legalacsonyabb hatósági ár,
-  hatósági előírások (megkötések) figyelembevételével 

kialakított hatósági ár,

b) szabadárak.
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AZ ÉRVÉNYESÍTHETŐ ÁR ÉS AZ ÁRELFOGADÁS 
ALAPVETŐ SZEMPONTJAI

9. Az érvényesíthető ár lehet:

a) termelői ár,

b) kereskedelmi eladási ár,

c) fogyasztói ár.

10. Termelői ár érvényesíthető a gyártóművektől történő (köz
vetlen) termékbeszerzéseknél.
Kereskedelmi eladási ár érvényesíthető a termelőeszköz
kereskedelem és a külkereskedelmi vállalatok útján beszer
zett termékek (áruk) esetén.
Fogyasztói ár érvényesíthető fogyasztói forgalomból beszer
zett termékek (áruk) esetén.

11. Az árelfogadás alapvető szempontjai:
a) a termelői ár -  a termelő saját előállítású termékének 

értékesítése esetén alkalmazott -  a piaci viszonyoktól 
függően a termelő költségeire és nyereségére fedezetet 
nyújtó ár. Amennyiben a termelő saját előállítású ter
mékét a kereskedelemben szokásos feltételek mellett 
hozza forgalomba, a termelői áron felül a tényleges ke
reskedelmi tevékenységgel összhangban álló kereskedel
mi árrést is érvényesíthet. A termelési költségeket az 
ágazati árképzési utasítások alapján lehet az árvetésbe 
beállítani és vizsgálni. Különös figyelmet kell fordítani 
a közvetlen költségek (műszakilag indokolt közvetlen 
anyag- és bérköltség) és a fedezeti érték vizsgálatára, el
fogadására. A termelői ár külön soron tartalmazhat -  a 
vonatkozó törvény szerint -  általános forgalmi adót is;

b) a kereskedelmi eladási ár a vásárolt termékek értékesí
tése esetén alkalmazott ár. A kereskedelmi ár az áru be
szerzési költségén felül tartalmazza a forgalmi költsége
ket és nyereséget magában foglaló kereskedelmi árrést, 
valamint az árképzési tényezőként felszámítható, de a 
kereskedelmi árrésnél figyelembe nem vett egyéb költsé
geket. Az alkalmazott kereskedelmi árrés lehet hatósági

III.
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irányhaszonkulcs figyelembevételével kialakított ár
rés is;

c) ha jogszabály fogyasztási adót, vagy fogyasztói árki
egészítést ír elő, illetve a fogyasztói árat érintő más 
pénzügyi előírást tartalmaz, a kereskedelmi árat aszerint 
növelik, illetve csökkentik;

d) a külkereskedelmi forgalom keretébe bekerülő termék 
(áru) bekerülési ára vizsgálatot igényel. A bekerülési ár:

-  a vételi számlán szereplő, az elszámolási kötelezett
ség keletkezésekor érvényes, a hivatalos devizaeladási 
árfolyammal átszámított határparitásos érték, növel
ve a külkereskedelmi árrés (bizományosi díjkulcs és 
szerződésben elfogadott jutalék) összegével, valamint 
a belföldi árban és a külkereskedelmi árrésben fi
gyelembe nem vett és a tevékenységhez a számviteli 
előírások szerint elszámolható költségekkel (szállítási, 
fuvarozási költségek),

-  a nem rubel elszámolású behozataloknál a bekerü- 
rülési áron túl az ár tartalmazza a vámmal és vám
kezelési d íjja l növel vámértéket és a vonatkozó ren
delet szerinti általános forgalmi adót,

-  a rubel elszámolású behozatalnál a bekerülési áron 
túl az ár tartalmazza a különbözeti termelői forgalmi 
adót, az import forgalmi adót és az általános forgal
mi adót;

e) a Belügyminisztérium mentes az importbehozatalnál be
hozatali illeték és statisztikai illeték fizetésétől;

f) fogyasztói ár a vevő részére ténylegesen érvényesített 
kereskedelmi ár és az általános forgalmi adó együttes 
összege,

g) az építési-szerelési és technológiai-szerelési munkák -
a vonatkozó rendeletekben meghatározott kivétellel -  
előzetesen elfogadott költségvetés (árvetés) alapján vé
gezhetők és számolhatók el. A költségvetésnek tartal
maznia kell -  általában a műszaki tervek alapján -  
építményenként, a technológiai szerelésnél létesítmé
nyenként készített
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-  a munka műszaki, mennyiségi, minőségi meghatáro
zását,

-  a munka árát.

A munka műszaki és mennyiségi meghatározása történ
het a műszaki kiviteli tervek, annak hiányában helyszí
ni felmérés alapján. A műszaki követelményeket mun
kanemenként, szerkezet vagy szerkezetcsoportonként kell 
meghatározni. A minőségi követelményeket az országos 
ágazati szabványok szerint, a műszakilag szükséges 
mennyiségi adatokat munkanemenként és az egy mun
kahelyre jellemző összes munkanemi tétel alapján kell 
meghatározni. A munka árát a munkanemenkénti egy
ségárakkal, az egységárakat az önköltségszámítás rend
jére vonatkozó külön jogszabályok előírásai szerint -  
műszakilag szükséges anyag és munkaidő (élő és gépi 
munkaidő) gazdaságilag megalapozott mértékben -  kell 
meghatározni;

h) a munka árának meghatározásánál és vizsgálatánál te
kintettel kell lenni:

-  a piaci viszonyokra,
-  a megrendelő külön igényeinek kielégítésére, (a Bel

ügyminisztérium sajátosságából adódó különleges kö
rülményekre),

-  a feltételezett anyagárváltozások érvényesítésének 
módjára és időtartamára,

-  a bruttó fedezet mértékére;

i) gépek, berendezések javításánál, karbantartásánál a mű
szakilag szükséges és gazdaságilag megalapozott költsé
gek vehetők figyelembe;

j) a központi gazdálkodás alá vont termékbeszerzéseknél 
törekedni kell:

-  az árképzési szabályok betartására,
-  az ütemes szállítással kapcsolatos árengedmény ki

használására,
-  a tisztességtelen ár kiszűrésére, érvényteleníttetésére,
-  a takarékossági elvek maradéktalan betartására,
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-  a piaci helyzet (kereslet-kínálat, kapacitás), ismere
tére,

-  a legkorszerűbb, leggazdaságosabb termékgyártás 
igénybevételére;

k) a helyi beszerzésre leadott termékbeszerzésnél figye
lemmel kell lenni a piaci helyzetből adódó -  kínálat, 
versenyeztetési lehetőségek -  maradéktalan kihaszná
lására, a leggazdaságosabb termékek (áruk) beszerzésére, 
az árképzési szabályok betartására;

l) a 10 MFt feletti beruházások és felújítások munkába 
adásánál törekedni kell a versenytárgyalás meghirdeté- 
tésére, a legkedvezőbb ajánlat elfogadására, a módszer 
minél hatékonyabb kiszélesítésére, az árképzési szabá
lyok betartására, a takarékossági elvek maradéktalan ér
vényesítésére, a kiviteli munkavégzés legjobb minősé
gére.

IV.

ÁRNYILVÁNTARTÁS

12. Árnyilvántartást kötelesek felfektetni és azt naprakészen
vezetni mind a tárcaközi hatáskört ellátó, mind a központi
beszerző szervek a haditechnikai termékek és hadfelszer-
lési cikkek érvényes HÁRB árairól.

13. Az árnyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a termék megnevezését,

b) a gyártó nevét és címét,

c) a termék mennyiségi egységét (db, kg, l stb),

d) a termék árát, az árjóváhagyás időpontját, a leírat szá
mát,

e) a termék éves volumenét,

f) egyéb szükséges adatokat.
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