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11. tétel - Árpolitika 
 

- Ár: a termék (szolgáltatás) pénzben kifejezett ellenértéke, az a pénzmennyiség, amennyiért az adott áru 
megvehető, eladható. 

- Ár funkciói: - fedezze a költségeket, és profitot termeljen 
- tükrözze a piaci viszonyokat 
- fejezze ki a társadalmi preferenciákat 
- orientálja a vásárlókat 

- Árpolitika: a vállalat által kínált termékek (szolgáltatások) árának meghatározása és a piaci 
áreseményekre való reagálására vonatkozó elvek és módszerek összessége. 

 

ÁRPOLITIKAI célok: 
1. A vállalat nyereségét szolgáló árpolitikai cél (rövidtávú nyereség-maximalizálás) 

- rövid távú nyereségcélok 
- gyors megtérülés 
- nem alkalmazkodnak a piachoz 

2. A vállalat piacrészesedésére épülő árpolitikai cél (forgalom maximalizálása): 
- értékesítés vagy forgalom emelésével érhető el, piacbővülés 
- eredmény pontosan mérhető 

3. A vállalat stabilitását szolgáló árpolitikai cél (hosszú távú nyereség-maximalizálás): 
- hosszú távú nyereségre törekszenek 
- alacsonyabb profitrátával is megelégszenek 
- ingadozó a kereslet esetén 
 

ÁRSTRATÉGIA: 
során a vállalat kiválasztja az árképzés módját, hosszú távra jelöli ki a vállalat ármagatartását. 
 
Az ár stratégiai szerepe: 

- tükrözi a vállalat stratégiáját 
- továbbítja a célpiacok felé a vállalat és termékek pozicionálását, image-ét 
- utal a termékek minőségével, státusával, értékével kapcsolatos elvárásokra 
- utal a termékéletgörbén elfoglalt helyre 
- meghatározza a hosszú távú bevételt és megtérülést 

 
Árképzési elvek: 

- az árak alsó határa a termék önköltsége 
- az árak felső határa az az összeg, amit a piacon a fogyasztó egyáltalán hajlandó megadni az adott 

termékért (rezervációs ár) 
- e két határ jelöli ki azt a sávot, amiben a termék végső árát meg kell határozni 

 
KÖLTSÉGELVŰ ÁRKÉPZÉS  
esetében a költségek kapnak kiemelt szerepet az ár kialakításakor. 

Fix ktg: a termelés mennyiségének a változásával nem változnak, például üzlet bérleti díja. 
Változó ktg: a termelés változásával változnak, pl: anyagktg 
Teljes ktg: fix ktg és a változó ktg összege. 
Árbevétel: az eladási ár és az eladott mennyiség szorzata. 
Fedezeti pont: az az értékesített termékmennyiség, ahol az árbevétel fedezi a vállalat teljes 
költségét, nincs se nyereség, se veszteség 
Veszteség: ha a vállalat ktg-i meghaladják az árbevételét, azaz a vállalat a fedezeti pont alatt termel. 
Nyereség: ha az árbevétel meghaladja a költségeket, azaz a vállalat a fedezeti pont felett termel. 
 
Árrés: az eladási ár és a beszerzési ár különbsége. 
Haszonkulcs: árrés %-ban megadott értéke.  
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KERESLETORIENTÁLT ÁRKÉPZÉS 
A keresletorientált árképzést alkalmazó vállalat a kereslet alakulásától teszi függővé az ár kialakítását. 
A termék kereslete magas vagy növekedése várható, a vállalat magasabb árat alkalmazhat, amikor 
keresletcsökkentéssel kell számolni, árakat is csökkenteni kell. 

 
KONKURENCIAORIENTÁLT/VERSENYTÁRSAKHOZ IGAZODÓ ÁRKÉPZÉS 

A konkurenciaorientált árképzést alkalmazó vállalat árainak kialakításakor a versenytársak árait veszi 
alapul. Kifejezetten új termék bevezetésekor fontos az alkalmazása. Figyelni kell a vállalat pozícióját. 

 
ÁRSTRATÉGIA AZ ÉLETGÖRBE SZAKASZAIBAN   
1.Bevezetés: 
Módszer Lefölözés Behatolás  
Gyors Magas ár Alacsony ár 
 Magas promóció Magas promóciós szint 
 Magas profit Éles verseny 
 Gyors telítődés Piaci részesedés növelése 
 Nincs versenytárs Árérzékeny vevők 
 Pl.: divatcikkek Pl.: tömegcikkek 
Lassú Magas ár Alacsony ár 
 Alacsony promóció Alacsony promóció 
 Nincs versenytárs Éles verseny 
 A fogyasztók hajlandóak magas árat Árérzékeny vevők 
 fizetni a termékért Ismert termék 
 Pl.: műszaki újdonságok Pl.: élelmiszerek 
 
2-3. Növekedés és érés 
Árcsökkentés (lefölöző árstratégia esetén) Áremelés (behatoló árstratégia esetén) 
- ha a magas áron már csökken a kereslet - ha a fogyasztók már megismerték az  
- megjelenik a konkurencia a piacon adott terméket 
- nincs vagy kevés a konkurencia 
 
4-5. Telítődés és hanyatlás 
A vállalatok többsége csökkenti az árat. 
 
ÁR-MINŐSÉG STRATÉGIÁK 

Marketing-mix stratégia az ár és a minőség függvényében 
Megnevezés Magas ár Közepes ár Alacsony ár 
Jó termékminőség   Hihetetlenül kedvező ajánlati 

stratégia 
Átlagos termékminőség  Átlagos stratégia  

Rossz termékmin. Átvágós stratégia   

 
ÁRTAKTIKA  
magában foglalja a konkrét. Mindennapi árdöntéseket, amelyek feladata a végső ár megállapítása. 
 
Az ár taktikai szerepe: 

- befolyásolja a keresletet, 
- igazodik a versenytársakhoz, 
- elősegítheti az első alkalommal történő vásárlást, 
- válságkezelés eszköze lehet. 
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A) ÁRDIFFERENCIÁLÁS 
során a vállalat a vásárlók vagy a termékek közötti különbséghez igazodva az áraikat. Ugyanazt a 
terméket eltérő áron értékesítik. 

Alkalmazásának módjai: 
Idő szerinti: órák, napszakok, évszakok alapján, például 16 óra előtt olcsóbb a mozijegy. 
Elhelyezkedés szerint: például színházak, mozik, koncertek helyárai különböznek attól függően, 

hogy a színpadhoz képest hol található az ülőhely. 
Földrajzi távolság szerint: alkalmazása tipikus példa a taxik és a házhoz szállítási díjak 

megállapítása, pl.: adott körzeten belül ingyenes a házhoz szállítás. 
Szegmensenként: ugyanazt a terméket eltérő áron értékesítik a különböző szegmenseket. Pl.: 

gyerek, diák, felnőtt, nyugdíjas vagy csoportkedvezmény nyújtása. 
Kivitelezés szerint: a különböző kiszerelésű termékeknek más és más árat állapítanak meg. 
Saját márka: kereskedelmi vállalatok saját márkájukat alacsonyabb áron kínálják vevőinek. Tesco 

gazdaságos. 
 
B) ÁRENGEDMÉNYEK: 

a vállalatok legtöbbje módosítja az alapárat, ha méltányolni kívánja a vásárlók bizonyos cselekedeteit. 
Fajtái: 
1. Skontó: árengedmény azoknak, akik számlájukat készpénzben, azonnal kifizetik. 
2. Rabatt: árcsökkentés a nagy tételben vásárló vevőknek. Szintén gyakori a nagykereskedelemben, 

ill. a kínai kereskedők is szívesen adják, ha a vevő ugyanabból a termékből többet vásárol. 
3. Funkcionális engedmény: a gyártók különféle engedményeket adhatnak a kereskedőknek, ha 

azok hajlandók bizonyos feladatok elvégzésére.(raktározás, csomagolás) 
4. Szezonális engedmény: szezonon kívüli vásárlóknak adott árengedmény, például utazási irodák 

alacsonyabb áron kínálják az elő- és utószezonban az útjaikat. 
 
Árak növelése: 
Felárak alkalmazása: amennyiben az eladó többletfunkciót, pluszszolgáltatásokat vállal, felárat 
alkalmazhat. 

 
C) A PROMÓCIÓS ÁRKÉPZÉS: 

alkalmazásának célja a termék megismertetése a fogyasztóval, az értékesítés és a piaci részesedés 
növelése. 
1. Árleszállítás akciók: időszakos árengedmények, eredeti árhoz képest csökkenti a termékek árát. 

Növelhetik forgalmukat. Felesleges árukészletek felszámolásban is segíthet. Akció végén az árat 
visszaállítják az eredeti szintjére, akció előtti árnál magasabb árat állapítanak meg. 

2. Lélektani ártaktika: Presztízsár: a vevő az árat a minőséggel kapcsolja össze 
Tört vagy nem kerek összegű árak: azért előnyösek, mert a vevők lefelé kerekítik a nem egész 
számokat. 9-esre végződő árak, például 4999Ft, 5-re végződő árak, pl.: 655Ft. Túlárazás utáni 
kedvezmény: a régi árat is feltüntetve lényegesen alacsonyabb áron kínálják az árut. 

3. Hitelre történő vásárlás: nem a termék vételárát adják meg, hanem a törlesztő részletek 
nagyságát és számát. 

4. Csereakció: ekkor árengedményt adnak új termék vásárlásakor a régi készülék leadása esetén. 
Figyelemfelkeltő akció lehet egészen „furcsa” termékek csereakciója.pl:fogkefe 

5. Kilóra történő árusítás: szokatlanságával a meghökkentés erejével hat, ha különböző 
termékeknek nem a rájuk jellemző egységárat állapítanak meg. Pl.: darabszám helyett kg-ra 
értékesítenek. 

6. Törzsvásárlói kártyák: a törzsvevőik számára kártyát biztosítanak, amin a vásárlásaikat rögzítik. 
Bizonyos érték után ajándékokkal, vagy ajándékutalványokkal, esetleg árkedvezményekkel 
jutalmazzák. 

7. Bevásárló kártyák: hitelkártyaként működnek. Készpénzfelvételre és vásárlásra egyaránt 
alkalmasak. Meghatározott összegig és időtartamig kamatmentés vásárlást tesznek lehetővé. 
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8. Árgarancia: a megvásárolt árut a vásárló igazoltan máshol olcsóbban is meg tudná venni, a 
kereskedő a két áru árának különbözetét részére megtéríti. 

9. Kuponok: árengedmény igénybevételére jogosító szelvények. Újságokban, kuponfüzetekben 
vagy névre szóló reklámlevélben juttatják el a fogyasztóhoz. Árengedmény mértéke általában 5-
30%. Az árengedmény meghatározása: túl kevés árengedmény hatástalan, túl magas pedig 
hiteltelen. 

10. Árucsomag: kötegekben árusítja. A csomagok ára alacsonyabbak, mintha a vevő a csomagokban 
lévő termékeket külön-külön vásárolná meg. 

11. Új vevő árengedmény: csomagküldő cégek alkalmazzák, a nyilvántartásukban nem szereplő új 
vevőknek bizonyos termék vásárlásakor. 

 
ÁRAK FAJTÁI 
- önköltségi ár: a termék előállításának valóságos költsége. 
- termelői ár: gyártó eladási ára 
- nagykereskedelmi ár: a gyártó cég, a nagykereskedő alakítja ki. 
- kiskereskedelmi ár: a kiskereskedő alakítja ki. 

 
AZ ÁRAK JOGI SZABÁLYOZÁSA 
ÁRFORMÁRA VONATKOZÓ 

- szabadáras: vállalatok maguk határozzák meg a termékek, szolgáltatások árait. 
- fix vagy hatósági ár: termékek árát az állam maga határozza meg. 

 
ELADÁSI ÁRAKBA BEÉPÜLŐ PREFERENCIÁK ÉS DISZPREFERENCIÁK 

A vállalkozásoknak figyelembe kell venniük azokat a preferenciákat és diszpreferenciákat melyek 
beépülnek az eladási árakba. 

 
- fogyasztói árkiegészítés (preferencia, támogatás): egyes termékek és szolgáltatások árait 

többnyire szociálpolitikai szempontok alapján támogatja az állam. pl.: vasúti jegy kedvezmény 
- fogyasztási adó: eladási árakban érvényesülő diszpreferencia eszköze, célja az államháztartás 

feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása. 
 
ÁFA, ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ: 
 

- 5%-os áfa pl: a gyógyszerek, napilapok, folyóiratok, könyv 
- 18%-os áfa pl: tejtermék 
- 20%-os áfa pl: minden egyéb 

 
FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY 

ÁRAK FELTÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 
- a Magyar Köztársaság területén érvényes fizetőeszköz szerint meghatározva kell feltüntetni 
- egyértelműen 
- könnyen azonosíthatóan 
- tisztán olvashatóan 
- a fogyasztói forgalomban fizetendő árat kell feltüntetni 
- több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a legalacsonyabbat kell figyelembe 

venni 
- az árcímke nem takarhatja el a fogyasztói tájékoztatót 

 
TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS TILALMA 

- tilos tisztességtelenül befolyásolni a fogyasztókat: pl. az áru árával és lényeges tulajdonságaival 
kapcsolatban valótlan tényt tilos állítani 

- tilos visszaélni a gazdasági erőfölénnyel: pl. az áremelést megelőzően az árut tilos a forgalomból 
indokolatlanul kivonni, ill. visszatartani 


