A Magyar Néphadsereg gazdasági szerződéseinek
megkötése•
Dr. Németh Kdlmán alezredes
A gazdálkodási és gazdaságirányítási rendszerben végbement fejlődés következtében jelentős változás történt a szocialista szervezetek szerződéses kapcsolataiban is.
1968. január 1-ét megelőzően alkalmazott gazdálkodási és gazdaságirányítási
rendszerben a szocialista gazdálkodó szervezetek tevékenységét főleg a tervutasítások,
a hatósági árrendszer, a kötelező beszerzési-értékesítési előírások és az általános szer• ződéskötési kötelezettség határozták meg.
Ennek megfelelően korábban - a vállalatokra lebontott terv alapján - mindegyik vállalat köteles volt szerződést kötni. Most e kényszer csak a Kormány által
meghatározott termékek tekintetében terheli a szállítót, A szerződésköteles termékek
j('gyzékének a közzétételéről az Orsziigos Tervhivatal elnökével egyet~rtésben min4en
évben az Országos Anyag- és Arhivatal elnöke gondoskodik. Szerzödési kötelezettség
terheli a szállítót például az egyedi nagy beruházások célját szolgáló termékekre, a
gyógyszerekre, a haditechnikai termékekre, szolgáltatásokra és egyes hadfelszerelési
ákkekre.
A gazdálkodási és gazdaságirányítási ·rendszerben beállt változás következtében
fokozódott a szerződések szervező szerepe.
A szerződéseket nemcsak a terv teljesítése érdekében kell megkötni és teljesíteni, hanem azért is, hogy a gazdálkodó szervezetek ennek révén biztosítsák maguk
számára a legkedvezőbb gazdasági eredményt.
A szűk körben mozgó kivételektől eltekintve - amikoris a szerződések kötése
kötelező - a szerződések létrehozása a feleknek nem jogi kötelezettsége, hanem a
piaci viszonyok követelméqye; annak biztosítéka, hogy a szállító termelvényeit elhel;ezhesse, · a megrendelő pedig szükségleteit fedezhesse. Ezért a szerződések döntő
gazdasági szerepe a szükséglet kielégítés biztosítása.
Az új gazdaságirányitási rendszer - a szocialista szervezetek egymás közötti ügyleti kapcsolatai fejlesztése céljából - több új szerződési formát vezetett be a központi
szerepet betöltő szállítási szerződések mellett. A szocialista szervezetek a kapcsolatok
jellegéhez képest szabadon választhatnak a különböző szerződési formák (szállítási,
raktári beszerzési, vállalkozási, a külkereskedelemben a bizományi és az ügynöki, a
mezőgazdasági termék értékesítési, fejlesztési, kutatási stb.) között. Az a cél, hogy a
szerződő felek gazdasági i1egfontolásból olyan konkrét szerződést kössenek, amely a
· gazdasági mozgás közvetítésével a legalkalmasabb.
• Megjel~nt a Honvédelem 1975. évi 1, számában.
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· .\ .'...'.<lzdac-i'tgirúnyítás últah'tnos rcforntj.'LVal

egyidejűleg

korült sor a Magyar Nép-

i,
··1·1:'.~ gazrl{dkodásának kor:>zcríi.:.f1('R(!rf', l's ennek megfelelően - fokozatosan :1·/., ·11:"tl!ú c·sr1patgazd1í.lkod,ís bcvezdés1\re. Ezfrt a központi szervek gazdálkodási hat:·," 1;:irt'·lic 1..:1.rtozó szerződéses ügyek intézése mellett egyre nagyobb jelentősége van a

J,;::;,/p- (·.,"l n.lsó,;zint.íí gnzdálkodó szervek, egyszóval a csapatok és a szocialista szerve!!:1_1.1lasúgi szer1.ödéses Jrnpcsoln.tn.inak.
,'-iz!-rződési kötelezettség terheli tehát a szi'tllítót n népha<lsereggel szemben - az
Or:"1.:'1 '!0R Anyag- és Árhivatal elnöke által meghatározott szerződéskötcles termékeken
!Jdiil - - a, hwlifeclmil:ai termékek, valamint az olyan hadfelszerelési cikkfk vonntkozdsá/,111,, r11,irlyd ;uiwíri /orgnlomban nem kaphatók.
Ez adúrlik aLLól, hogy a honvédelem mint alapv,...tő célkitűzés, nem lehet kcres/,1:(\1·l111i ,,ita tárgy:t. Enuck ellenére a gyakorlatban előfordul, hogy a népgazdaságnak
;1zoknn a területein, ahol a kereslet túlsúlyban van, a kedvezőbb helyzetben levő váll,d:11" a:1. erő pozíciójából tárgyal. Nem köt szerződést még olyankor sem, amikor rend:-:zc·n·~ állandó kapcsolatról van szó. Főként a monopolhelyzetben levő vállalatoknál
p:r:dwri, hogy ragaszkodnak a rendelések indokolatlanul korai feladásához, vagy a
.,,z:íllít{tsi lrntiíridők indokolatlanul hosszú idejéhez; esetleg két-három évnél hosszabb
11:tl ttridűl1öz is. Előnyösebb helyzetük kihasználására utal, hogy az említett vállalatok
:'tl!alúl1:H1 nem igazolják vissza a rendelést n jogszabályban előírt vagy a megrendelő
últal kért időben. Sok esetben még azoknál a termékeknél sem, amelyek szerződési
külell'zettség ah tartoznak. Ritluíbbrm, de előfordul, hogy a szállító - helyzetét kilinszn[t!Yíl.. - jogellenes kikötfseket alkalmaz. Több perben tapasz.talható volt, hogy
l'J.Q-'-t'/IY vállalat a maximált árat túllépi, vagy különleges körülményeire hivatkozva
jogi•ll(•n,~scn folúrakat számít fel.
iÍ.ltalAbrrn mcgálla_pítható, hogy a szállítók törekednek arra, hogy olyan szerző
d/·,;!, kó;-;scm~k és olyan feltételeket vállaljanak, amelyek a gazdasági eredményt tekint \'e nagyolJb hasznot ígérnek és kevesebb kockázattal járnak. Ez a törekvés sok
e,;L'LIH·n - a jogszabályok által megengedett keretek között - gazdasági szernpontluJI indokolt. A nagyfontosságú honvédelmi eélokat szolgáló megrendelések teljesíl(\;/·t t'..~ azok föltételeit azonban nem lehet alárendelni ezeknek a törekvéseknek. A
nt':pliad~t·reg megrcn<ldóscinél a sziikséglet, a minőség, mennyiség, választék, határidő
r.;tl,. k(:rtlésc szigorúan igazodik a kiképzési felada,tokhoz. Ennélfogva a megrendelés
\'i,;:..::1.antns[túsának (;s a megrendeléstől eltérő tartalmú iga.zolásoknak a lehetőségét
jog::·w.alii'dlyal korlúlozni kellett.
~\ tapaszt:.lnlok azt bizonyítják, hogy a szerződések megkötésénél egy sor jogkt."rdt'~, sok C'sel ben jogvitn vár megoldásra.
}:,..ú·t o cikk kl'rC'téLen a termfkforga1om legnagyobb részét lebonyolító, a népl1ad:,;L'n·µ-l1en ifl leggyakmlihan előforduló szállítási, vállalkozási, bizományi szer:ződé
i,;t:k 1t1(·gkötl':,;l'vcl, módosításával és megszűnésével kívánok foglalkozni, - figyelemmel a jogszab[dyok által is kiemelten kezelt honvédelmi érdekekre.
A sz.c1·z(}cfosszcgéssd és az ebből eredő igények érvényesítésével kapcsolatos kérd/·st·kd C'!,!:Y rnúsik cikklJcn ismertetem.
7/'1 ('k

A szállítá1,i

szerződések

megkötése

A :;z;'tl\ílási szcrz/..í1lé:,,ekct az időközben több rendelettel módosított 10/h)66.
(1.1 1:).) Korm. számú renclelct. szabályozza. (A legjelentősebb niúdosításokat a 46/
1Uti7. (X J. 5.) t~s a :15/H.17:L (XII. 24.) Korm. számú rendeletek tartalmazzák.) A kor~
mt111yr1·11d{'lcthen fogbltak s1.eriut a súllítási szerz(:rléR rendeltetése,'hogy előmozdít-
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sa azoknuk a szükségleteknek a kielégítését, amelyek a népgazdasági terv célkitűzé
seit megvalósító gazdasági tevékenység során jelentkeznek. Szállítási szerződést csak
::izoeialista szervezetek, vagyis az állami szervek (vállalatok, trösztök, állami go.,zdaságok, 11 szövet.kezetek és a szövetkezeti szervezetek, szövetkezeti szövetségek, központok, továbbit a tárSmlalmi szervezetek) és azok vállalatai köthetnek.
A sz,íJ!ítúsi szcrzőtl1!.<i alapján a szállító köteles a szerződésben meghat.árowtt
terméket a kikütött. J.lsóbhi irlőpontlmn vagy időszakban átadni, a megrendelő pedig
átvenni és úrút megfizetni. A i,zállító kötelessége, hogy a megrendelő szükségletét
korszeríí, jó rninőségíí termékkel kellő i<lőben kielégítse; a nwgrendelő kötelessége
pedig, hop;y kell() időben gonrl.oskodjEik tt szükséglet helyes felméréséről és ennek alapján tegyen megfelelő inh~zkcrh:seket. Mindkét föl kötelessége, hogy n. szerződés megkötése, trljesít(;,;c Hot'<Ín kcz<lcményl'1.ően éR egyiittműködően járjon cl, figyclemLÓ
Yt~ve a népgazdas[Lgi érdekeket, a tú.nmdulmi tulajdon védelmének és gyarapításáriak
követelrnónyét, továbbá a sziikségleteket és n, nHísik fél feladatait. A szállítási szerzí)dúscs jogviszm1ybun 1t feleknek olyan gondosságot kell kifejteniük, n,mely a HZOciulista szervezetektfö nz adott helyzethcn általában eldirható.
Szállilrí8i

szerződés

létrejötte

J„ szerzú<h:,; Jéf.rejötté1wk legúltal[rnosahh esete, hogy a felek a szer-.i:;ődés lényeges
tartaln1ában 1negúllapo<l11ak.
A Hzerződés léuyeg,~s tartalmát képezi: a szolgAltahis tárgyának meghatározása
1tiennyiség, mini.ís(\g 1\8 vála8zték szerint:, a teljesít<is ideje és - megegyezéses árformáhn t.nrtoz.ó tn111ék esetén - nz ellen.'lzolgáltfttás. Természetesen a szerződő felek
c:t.cn k[viil Pµyd, kikiitö:.,t is tehct11ck, mint például: a szerződésszegéshoz fúződő
szank<..:iúk, minű:-.(';gi bizonyítváuy szolgáltatása, jótállás, csomagolási mód.
A gyakorlaLhan nemegyszer előfordul, hogy a felek a szerz6dés megkötésekor· a
szerz6dés lényeges tart.almút nem határozzák meg kellő módon és emiatt csak a szerző(lés teljt'sítéso sor{m deriil ki, hogy az árban, minőségben, vagy más lényeges feltételhen nem jött létre közöttük megegyezés. Ennek következménye az, hogy a szerző
dés létre sem jün éfol késedelmes vagy hibás teljesítés esetén - ha a megrendelő a
terméket átvesz.i - nem i'dlnak be a szerződésszegés következményei. llycn esetben
a felek közötti jogvitát a, bíró:,ág az adás-vétel szabályai szerint rendezi,
.A mcg1íílapudlls a követke::.ö módun jöhet létre:
·- a Rz{dlító 11 1ut·gr~11delé:-;t, igazolja.,
·- a megrendelő a szállító ajánlatát elfogadjft, illetve a.z ajánlatnak megfelelő
megrendelést tesz,

-- valnnwlyik fél 1-:;zerző,Mstcrvczetet készít és azt a másik fél neki.aláírva visszaküldi.
Az oknuínyszerííség és 11 bizonyíthatóság ér<lekébenH.jogszabály írásba foglalást fr
elt'.). lift azonban az ír,í.slidíst:gct a felek elmulasztják, ti szerzl>dés nem érvénytelen.
J\fégis ajánlatos, hogy a SZ(·rzíidést írúshn foglalj,ík mert ezzel elejét lehet venni a kév
sőbbi vitú.Jrnak. :-;z{)\Jdi :,;zer:1.ődt'seknél ugyanis a felek gyalmm anyagi következményekkel is júrú JJi:t.0nytalansúgnak teszik ki magukat.
Előfordul, hogy a felek szerzódési nyilatkozatai nlbfrnek. Az eltérös két itla1wsetc
az, hogy a szállíü) nem akar :,;zcrző<lni, vagy uuí.sként akar szcrzí5dést kötni, mint
ahogy a megrendelfí akarja. (Például n szítllító nem tmlja vál!alui a rnegrcn<lelő által
m('gjdölt sziillítúsi határidőt, a sz:íllitó más min{íségct, vagy válnsztt:;kot ajánl.)
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l ly0.11kor a felek között vita keletkezik, ;i tnelyet rendezni kell. A rendezés módja tekintet t'bcn lényeges különbség van u 1;zc1·zűdési kötelezettség alá nem eső és a szerződési kötefo::lftsirJ alá esö termékek forgalmazásánál .
.lfa n. száliítót nem terheli szerződési kötelezettség, a megrendelőnek egyoldalúan
ni1tt'::; joga a bírósághoz fordulni a szerződés létrehozása iránt. Ugyanez a helyzet a
~zerzűJ.t'si nyilatkozatok eltérése (véleményeltérés) eseMn is. A felek mindkét esetben
C'Sak közös megegyeZ.éssel fordulhA.tnak a bírt'Jsághoz (v1tgy esetleg a vitn. eldöntésére
hat (,c.:ki.Jrrd rendelkező más hatósághoz). rz úgy történik, hogy a nyilatkozatban
ali'twt ik 11H1gnkat a gazdasági bíróságnak. Ebben megjelölhetik, hogy milyen kérdéslH'n k,'.nl(·k düutl$t a bíróságtól, a Líróság csak erre nézve hozhat ítéletet. Ha viszont
ilyen korlt'tto;i;ú kikötést nem tesznek, a bíróság ja _;osult a felek között fennálló valamennyi yéfc1r1énrcltérés eldöntésére, ami mindkét félre kötelező.
1\fe~jegyzcn;lű, hogy a szerződési kötelezettség ahí nem eső termékek vonatkozási'1lian is rnn olyan kivételes eset, amikor a szerződés létrehozása iránt a bírósághoz
lehet fordulni. Xevezctesen arról van szó, amikor a szerződő felek huzamosabb ideje
szcrzüdéscs kapcsolatban álltak, a szállító azonban ezt a kapcsolatot egyoldalúan
11wg,-<zri.kította. Ebben az esetben a bíróság a népgazdasági érdekek és a felek méltá
11yo8 érdekeinek figyelembevételével, a megrendelő kérelmére a sZerződést létrehozhatja.
Fcln1crül a kérdés, hogy mi a teendő, ha a termék nem esik szerződési kötelezettség
nlú (::s n megrendelő honvédségi szerv nincs a szállítóval huzamosabb kapcsolatban,
n. nH'grcndclt termék pedig a kiképzési terv teljesítéséhez nélkülözhetetlen. llyenkor
nz a szabály, hogy ha a megrendelő már mindent elkövetett n szerződés megkötése
(·rdek(~bcn ,':s a szerződés rnég1,em jött létre, az 1ttNVK Anyagtervezési Csoportfőnök 4
~(u:hc7. lwll fordnlniu. Egyúttal közölnie kell, hogy milyen termékre, milyen célból és
11H:lyik v[Lllalattal (szövetkezettel) kíván szerződést kötni és mit tett a szerződés létre
hoz;'tsfi, ér<lckt'bcn. Közölnie kell továbbá azt is, hogy a vállalat milyen indokkal
tagntlta rne;; n szerződést. Amennyiben a megrendelő szerv igénye alapos, az MNVK
Any,1gtC'rn.·zési Csoportfönökség jár el a szerződés létrehozása iránt, adott escthen a
sz:'dlító alapító (felügyeleti) szervénél.
1\z clőzdckbcn foglult,aktól eltérő a vita eldöntésének módja, ha a szállítót szerző
d(8külési kütclezr:tlség terlteri. Az eltérés már az ajánlattételnél megmutatkozik, mivel
t~ szúllító a megrendelő felhívá.sa alapján köteles ajánlatot tenni, vugy awnnal szerző
déstcryezctet küldeni. Ha a szállító e felhívásra annak vételétől számított tizenöt
napon 1Je1HI nem tesz ajánlatot, (nem küld szerződés tervezetet) és ennek indokait
nem küzli, a bíróság \'ele szemben és az állam javára napi ezer forintig terjedhető
pt'nzbír~ágot szahhat ki.
~\z ajánlatra, a megrendelésre vagy a szerződéstcrvezctre annak kézhezvéte
léti.íl J-iZÚ1uított t.izenöt nap alatt kell nyilatkozni. Ha a szállító a határidő alatt a rnegrem.Jeh\;re nem válaszolt, a FJzerző(iés a megrendelő által kért tartalommal hallgató
bgu.-.;nn lét.rejön .
4

4

4

4

.:l /dd:, a tizc11[,t napos

határidő

helyett lwsszabb vugy rövidebb

határidőben

is rneg-

á l!a J//i1llwl 1u1 l;.

,':Lu,:lídú;küli:si kötelezettség köréLen a szúllíió a szerz6dés megköMsét C"sak akkor
tagadhat.ja meg, lm bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy a szerződl·s P/rtcné a 11Cpgazílnsúg érdekét. A gyakorlatllan előfordnlnnkolyanesetek, amikor
n. ~z/dlító a sz«•rződés rncgkütését nem azért tagadja meg, ille16leg utasítja visHza az
aj:\nl itot, HJC'rt mrnak teljt>,:ítéi-;t·re rn•ni képes, hnneni azér1-, mert eset.leg egy jobb
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üzlet van kihtúshau, Yug_v k(:nyelntcR.'i(:gi szemponl<,k figyclcmhcvt:tclévt'l titrgynl.

ll;vc;1 cs;teldwn :1'.I. ,:rdPk1:,lt !1onYt~d?:~.i mcg:c~1~cl6 szf r~ne~ - ~· jogi ,k<p~i.cie_1et igé?~·hevddevel -- kell tu:::zcrzodeRrcvalo kot elez.{'S mrnt pe . md1tarna 0, b1rosagn,ll. A b1rosilg lefolytatja a hi?/Jttyíbíst, s ennek sori'tn rneglmllgltja a ::;z{11lító foliigycleti Rzervt:t
is. ~z,Sles köríí himn~rítáci Nc<lrn~n)'Cként diinti el, J·ogy a rnegt.agadús olm valób:m
fpnrníl!-c, vagy c·,::.npán nrról van flzÓ, hogy a szállít{, ki almrja mngát. vonni a kötC'lezcttc:<\; nlól, vagy Jvpcn ,.taktikai" Ct:lok vezérlik (pt:lcl/rnl: i<Wnyerés).
Ha a szúliító akar Rzerződni, de a megrendelést a megrendelő által kívánt tart.tlo111V,l dt!.:rően igazolja (példú11l nuí" hat.ári<lőt kíván), a felek kötelesek az álláspontok pg_yer.tett~'ll·t mr.~kíRérrfoi. H11 ez nem VC'Z<'t eredményre, a mcgromlolő köteles
a,v!,titt 1,t Y;1!nmén_?•lt({rr'st trtrt11l1na~ó ~1-~•ihttl~oz:~~;'t :lkii;d~s1től, illet,·e, h,o~z{H\r]~ezéRt:lol ~zanuluLt: 10 nap alatt.
a szallito egy1deJtt ertes1tesevel - a birusag clt: tL•rjeszteni. Hn C'zt. nem tf:szi, a 1,:zerz/)dés a szríl!'itó nyila.tkozu ~·a szerinti t::irtalommal jiin
!iitre.
ErnlítPHPn1, hogy a hom·é(lclc111, n1int al:i11·:r1 ;; érdek, nem lehet kereskedelmi
vita tárgya, czérl a kormány n. hadit.uc·lmiL:ai rnrr,:1;Lck és szolgáltatások be,lzerzéscit,
illct()h,~ nz: ilym1 h:rrnékckrc vonaLkoz(J szerz:6rlt'·-:d;: k· i-rejütt.ét külön jogszn bályokkal
biz:to,;ít.ja. A szerződl:sküté:-,i kiit elezett~ég kerc .t'·n lw!ii \ r,. hadiicclmi/.:ai termékek és a
lw.dfd~·,;,1.:rcli:si ci/..:/;e/.: szííkdJb, S/>t'1:i,íti.'11;w>Jwrtot k/p('~n, llyenkor az clőbbicktiíl eltérően, ml!..sként alakul rt Pzcrzfírlésküt,:si yita re11dcz.1:-,/·11l'k módjrt.
A 3/19űS. (Tg.1;1.3.) ÜT. «z.'ll,tll ut,1,;itA>1 .'2. ;;z(u,1ú mcll,',]dotóben foglultuk szerint, liuditei:lrnilmi terniiJkuek 6;; 111.olg,lltut:'t,;"Jrnuk rninősüluek mimlazou ki)sz- és félké,;z {fPgyvcr, lőszer,
r1.·,ncl,lo,;-led11,ilwi, l1irn,!Ct„Leel111ik:1i, lokáturtechuilrni, n·1iül.:',teehnikai, gépjó.rniü műszaki, ve·
g) iv(•d,·\n,i ,:,, 0µ;\,,9.,c;(·.~li)!yi) i.,•n,iékPI:, il\d(jJeg Cz(•k alkatré,;zei és javítri.sai, amelyek közvetlenül
,rnµ;y l.i.izvet.vo le frµ;yvtmi,; t~·Kti.1ldnk, tovtthlJt\. n Flpeciitlis kiilkt>reskedelem céljait szolg,Ujúk,
<is 1,o!g.',l'l forgalouiha 110111, vugy edak küli'm t,ngcdéllyel kl-'riilhetnek.
lJ.adfelK1:erci(:.~i cil;_k1!ek miu(),;il[u(•k mindazok, n jdle~Uknél fogva kizó.n'.,]ug n fegyvl'l',-·s
t0:,tüld,.•k n\,;:,_(,,·u gy{u'i.olt, polg:í.ri furgal,m,h:.\ 1·0ndszere::1eu lH'n1 keriilii te1·mékek, amelyeket
c.'Ht~{ ez1·JL sz(·1·vpk /'l·,;1(:re szúllitunak.

Jlyen f''il'1 hcn 1l. szúllít1't-;i t.zt·rziídé,;clm)l Hzóló rendelet 13. §·ú.ban foglaltakat
n küvetke:úí (•th:rt'·sekkd kell alkalmazni:
n) Va,::n(:11:t1eltúré15 esetén a :1048/18f\O. (J. ~0.) Korm. számú hat.ározat 1. pontjúnnk (j) !;,·krz<lése szeri11t a s;;dllitó köteles a megrendelőnél a Yita. rer,r.lezé:;éL ntcgkíst~rdni, enuck erednH~uytdeHségo cseth1 pedig küteles a vitát a vélcrnényclt.ér<\'lt,
tarbdnwzó n:vi!at.koznt clkiildé;;dől, illet.óleg hoz:zár:rkezésétől számított 15 napon
"hcliil a rncgnmddő c~gyidejú t;rtesitósével d(jnü:s V(~geU a bíróság elé tcrjcs:t.tc1li.
A sz{dlít/, rnnhsz.t,{i,;a esc•tt~11 a szerz{;dt~s a mcr;ru1rldt, Hyilat.kozatúhan foglalt tartalonnHnl jiin !dre.
Nem alkalmazható ez a szahú.ly ablmu az csd,ben, ha a szállító a megrern.lelé,lheu
fogbJtalmt yif,sznutasítja, illetőleg nem akar szerződni. Ilyenk01• a lwnvédsélJi mer;- rcwlel() szan indíthat a 1swrzód!.:s lt':trehoz1.isa ir1ínt pert.
h) A ho.ditccluiik:1i terrn<'.kt:"kt'n belül i:-i van klilönbség a véleményoltérés. tis'.lt.Azúsr1 vonatlrnzásAhan, ha Ú11. /m !0.~aMJ luuz.ittdwifoi cikkről vau s:::ó. A :-l380/10G7.
(,XL :2.) !{ünn. szú1nú !mUtrozat, (1) lwlwzdése :-:zerint az eltérés abban úll, hogy h11,
a. vl·h!111é11yr-·lt,:rús kii.,irólag lial{Lridlí (plítliaLil·idi;) Yagy ütemezé1,d viL.íkm 11yil·
v{rnnl nir;g, a :,zúllít/inak ne111 a hírú.,/11.flmz, hanem a felügyeleti szervéhez kvH tlönt1::i
Y•\-!dt. ford1tlnia .
. \ fontoo;nlib h:ulit(!(·huikai l'ikkt·k kiJn'.t n liouv,\lelmi mini;;;ztcr ,·.,-; a l1diiµ:yt1li11i:.;zt.er úllapítj,t 1nPg. Erről a néphadserei:r érdf.'l.:::eh, 1uegrendelő szerveit. uz MNVK
.·\11y11gtpn·czl'·:-;i C:-;nport főrt\iks(~g 1{1jl·koztatjn.
1
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ítcni, hogy t;, ltatáridö vita is véle.ménycltérésnek minösiil, és ha a felek
lmlnak, a.kkor - n. fontosabb haditechnikai cikkek kivételével a h:tf:';rid(; Yiti'drnt a f<zcrződéskütcles, illetűlcg haditechnikai termékek szerződési
(·11il

11ir·;:.r1'.:!':(·zni 11rrn

vi1,íir:•_ ir/lnyndó :-zaliúlyok szerint kell intézni .

. \ f-:,,1,ú- (:s G-é_pipari :i\finis7Jérinm n. :::zerz/J(lési ügyek egyszerűsítése és a szcrzi)d/-...i yiJ:í_k rsiikkcnttisC érdekében megállapodást kötött a Honvédelmi Minisz-

•

h'·r:11111111al. Ennek megfelelően kcrUlt kiadásra n 67001/1967. KGM számú utasítás,
11wly szerint n. szúllítási szerződéseknél 11 véleményeltérési vitákat valamennyi szerz/)d/-,..,1;:;:,f(·le.c: ternit~krc vonatkozóan - n. KGM felügyelete alá tnrtozó szállítókkal
J.Ji!(·n 1 h c-zerz(í(]r'.sr.él - ugyanúgy kell clhír.ilni, mint a haditechnikai termékekre.
J<: nH·g;'tl!n_podi'.1:-;sal, illetőleg utnic:;ítással a Kohó- és Gépipari Minisztérium vállalatai·
foJ,; .-;z/.l('."cbh körl,en terjesztet,c fo n, szerződési vita. .eWterjesztésére vonatkozó
kiitck;,:d[f.:éget..
L:'tt:-;z(,lng ,·állnlatait hátrányosabb helyzetbe hozta más minif;ztérium alárendeli s1:~ébc tartozó vállalatokkal szemben. Ez a hátrányos helyzet valóban
L'~ak 1:'ltszóhlgos, mert az egységesebb gyakorlat azt bizonyítja, hogy a KGM vállalatai ,'·s n Jl(~J)hadscreg megrendelő szervei szállítási szerződéseinek megkötésénél
u. fd<'k rriszl;n'.íl nem áll fenn annyi jogbizonytalanság, mint a más minisztérium
nL'1rcndPlts{:glho t-a.rtozó vállalatokkal kötendő szerződéseknél. A szállítási szerződtisckkcl kapcsolatos levelezések és a gazdasági bíróságok előtti szerződési vitás
ügyek is azt mutatják, ,hogy a két minisztérium ilyen irányú megállapodása helyes
volt. Ténylegesen elősegíti a felek között a szá.llítási szerLő<lések megkötését. Az ügyek
lcli<myolítúsát n1cggyorsítjf'L 11záltal, hogy a feleknek a szerződések visszaigazolásánál,
illetőleg a véle1nónyeltérési nyilatkozatoknál az összes szerződéskötési kötelezettség
nL't cs/) tcnnékek vonntkozásában egyfeleképpen kell eljárniuk.
A szerződés módosítdsa és megszüntetése
A szcrzCdések megkötésével kapcsolatos probléma körében merül fel a szer:,./;drisek módosításának, megszűnésének, valamint a póthatáridő megállapításának
kú<lésc is. Amennyiben a gazdasági viszonyok időközben megváltoznak, vagy
hasonló cgy(fö ok azt kívánja, helye van a szerződés módosításának, vagy megszün.-.
t d,"~t:uc.·k. .A ~zállítúsi szerződésekről flzóló kormányrendeletben foglaltak alapján
1l felek a szerződést /,:özös megegyezéssel módosíthatják, vagy megszüntethetik.
lla azonban ez a tolje~ítési határidő után következik be, a módosítás, vagy rneg·"Ziillldés n, Rzorzőtlést szegő felet a szerződésszegés következményei alól nem men•
t(~.-;íti.

f

Az: {u·szím·.onal stabilitúsa érdekében, szerződésmódosításkor - · a 35/1973.
(XII. 24.) 1\1'1' számú rendeletben fogfaltak alapján - a szerződé::iben megállapított
úrat 1.::lizü:-. megegyezéssel csak akkor lehet fölemelni, lm
jogszahú!y, 11emzctközi szerződé::,, illetőleg hatósági rendelkezés ezt feltétlenül
indokolja; rngy
nz. Arlw.t:ósúg remlelkezésc, intézkedése lehetővé teszi; vagy
:t .c.:zcrz/51Mskötés után olyan tény, .vagy körülmény következett be, amelyre
a f-Zt·rzGdt:s rncgklitésckor az udott helyzetben elvárható gondosság mellett
c:m lelidctt szú111ít.ani, .s amely folytán a szcrz6désben megállapított ár
:1 .-;zúllit ,) l,inyegcs 1\;,; jogos érdekeit sérti.
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Itt jegyzem llleg, hogy ugyruwz a' rendelet - természetesen mew.·gy('Z(,'."'t'c;
úr.formába tartozó termékkel kap(•solatban - kötclez6vé tette az ár kiahikíLir.hal
kapcsola.tof! adatoknak (az árvetésnek) a megrendelő részére tiirtén6 eltízeh•s hc~
mutatását, illetve átadását.
A szerződésnek az árra vonatkozó rnódosítáRát írásba kell foglalni és nieg kell
jelölni azokat a tényeket, illetve köriihnényekct, n,rnclyek fiZ úremel6st IPhctfJv,~
illetőleg indokolttá teszik.
_
Amennyiben a megrendelő úgy látja, hogy a szerződét'! fenntartására, illetőleg
teljesítésére nincs sziikség, a t.el)t"',.sítési határidő ekítt a szerződéstől elállhat. ll_vcn
esetben azonban köteles a szállító ezzel kapcsol1ttos teljes kárát rnegMríteni.
A szerződésmódosítással k:ipcsolatos rendelkezéseket értelmezi a LCgfrJ.,/ihh
Bíróság Gazdasági Kollégiuma. Tanácselnöki Értekezletének 84/1973. Si'.ÍLIHÚ 1í.\l,i-1.
foglalása is, mely szerint:
·
,,a. szerződós - kellő idüUcn történt - módosításához az a joghatús fű:dldik, hogy a. SZPr,:ó,1{·:,
eredeti tartalmáni. visszatérni mAr 1:!.•··,u lehet, {,13 az esetleges szerződésszcg{lst R módog(1.ot t tartalom szerint kell olbirálni. A k,í„i,dehnes tf'ij'",;.ft9,:ihez fűződő jogkövetkezmények tehht ri::11.k a
módosításban meghatározott új határidő sikertelon el1;.eitivfll ó.llhu.tnak l)o. Lónyegób{'n t.>hút
a szállítási szerződést a. teljos(tfai határidő vonatko1.á.sában csak annak kjárta. elütt },,Jwt.
módosítani".

A szel"'Lődés mó<losítású.nak, megszüntetésének, felhontáRának, vagy a felek A\1 nl
felbontani kívánt szel"'Lődés fenntartásának joga megilleti a bíróságot is. A bíró~:'tg
- bármelyik fél kezdeményezése alapján -- a szerződéskötéHi kötclezcU.ség kür0n
kívül is módosíthatja a szer.z.ődé::it, hn: a felek jogviszonyában a szerződéskötést küvetően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekeit
sérti.
l~lőfordulhat olyan eset is, hogy a szállító a.zért nenl tud kötelezett<;{gúH"k
határidőben e~eget tenní 1 mert kormányint'ézkedés alapján más irányú gazdílH:i~i
tevékenységet kell kifejtenie, vagy olyan sürgős egyéb feladatot kap, amelyet a uwg-_
kötött szerződés rovására is teljesítenie kell. Ilyenkor köteles - az érintett lll('grO:ndelő bevonásával - a· szállítási szerződés rl1ódosítását megkísérelni. Ha az nem
vezet eredményre, megfelelő kielégítési sorrendet kell megá1lapítania, és egyben
köteles a megrendelőt a szállítási póthatáridőről értesíteni.
A póthahlridóról a kormányrendelet 36. § (1) bekezdése rendelkezik. ).~szerint,
aki késedelembe esik, köteles a teljesítésre haladéktalanul póthatáridőt vállalni.
A póthat;íridő-vállalás elmulasztásához a. jogszabály szankciót nem ír elő, ezért. a.
másik .fél saját érdekeinek megfelelően - kérheti a bíróságtól a póthatáridő megállapítását. A nem megfelelő póthatáridő közlése esetén a megrendélő határidővit.ái
indíthat.
Ha a szállító határidőre előreláthatóan nem tud teljesíteni, a kormányrendelet
51. §-a alapján ---, a szerződés.Szegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése
érdekében - · a teljesítés akadályáról a megrendelőt ún. a.kadá.lyközlési nyilatkozatban értesíteni kQteles. A póthatáridő vállalás az aka:dályközlés során is történhet.
A vállalkozási szerL.ödés megkötése

A vállalat.ok vállalkozási szerződéseit a 44/1967. (XI. ö.) Korm. számú rendt:let
szabályozza.
A szerződést kötő felek e szerződés típusnál is~ csak szocialista szervezetek lehetnek.
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..\ :cszcrzűdés alapján a vállalkozó köteles létesítményt, illotőleg egyedi gyártású
tcrrndz1•t cl\)úllítani, vagy valamely dolgot feldolgozni, átalakítani, megjavítani
rn.;.ry rnunldtval elérhető más eredményt szolgáltatni; a megrendelő pedig köteles
a f-;r,r,lg(tltatúst átvenni és a díjat megfizetni. Ki kell tehát emelni, hogy a szocialista
Hzcrv('zclck közötti termék előállítására iránvuló szerződés csak akkor minősül
dl!ulkoztisi szcrzödésnek, ha a termék egyed'/, g),ártású. A tömeges gyártású termék
Pl,:;,rnítúst,rn iní.nyuló megállapodás szállítási szerződésnek számít .

'

•

,',,',:cr:-:Méskölé8

A szcrzódés a felek akarat,ának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
A szerződés lötrejöttéhez a feleknek a lényeges, valainint a bármelyikük által lényeg<·f-nek lllinősített kí!rdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály, illetőleg alapfeltételek rendeznek.
A ·1·ál/(1lkuzrí,/;i s::erzödés létrejötte
~\ki y{dlalkmd1si szerződés kötésére ajánlatot tes..z, (megrendelést, szerződés
t('J'\"('Zdd, kii!rll.

ajánlatához 30 napig kötve marad. A megrendelő azonban nyilata vállalkozónál felmerült költségek megtérítése

L, 11.:d :tt. n fzc•rz{ídés létrejött6ig t11,·ll1·1t. - Yif-:-w,·onhalj1t.

Ha ;i felek ahbun állapodnak meg, hogy a vállulkozó díj ellenében részletesen
kid<ilgozolt ajúnlatot küld a megrendelőnek, akkor az ajánlati kötöttség időtartama
lifJ nap.
·
,\ Sí'.:dlít i'1si szerződésekhez hasonló rendelkezés, hogy a felek a szerződéskötési
Yita eldönl1'.se végett közös megegyezéssel a bírósághoz, illetve a szerződésből eredő
v i1 a cldüntésC;l'c egyébként hatáskörrel rendelkező más szervhez fordulhatnak
,",':.;,_ r.:údiiöl.:ütf:,,ú kötr.:lezettsé.g

A y{dlalkozúsi szerződések körében is .van szerződéskötési kötelezettség. A szerz/.ídt~sküt<~s sz.ubályai egyébként a vállalkozási szerződésekkel kapcsolatban ·lényegc-;Pn c·gyszerííhhek, mint a szállítási szerződéseknél.
H,~ a. y(tJ!alkozót szerződéskötési vagy ajánlattételi köte_lezettség terheli, - idel·l'l H! aí'.t az. e.-;ctet is, ha a szerződés megkötésére az állami vállalatokról szóló 11/1967.
(V. U.) Kor111. számú rendelet 24. § 1.1-lapján ntasítást kapott., - a megrendelő felsz,~litús,i alapján köteles 30 napon belül ajánlatot tenni, vagy a megküldött szerződú;i tervezetet. aláírni.
A 30 w1pos hatcíridőt r1, felek vagy az alap/eUételek eltérően is meghatározhatják.

A nillalkozú a szerző<lé8 megkötését csak akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja,
lwgy <t szerz6~lés teljesítésére nem képeR, vagy az sérti a népgazdaság érdekeit .

•
•

;\ szcrzű<léskötési kötelezettség esetén a vállalkozási szerződés csak akkor jön
lí;t n·, lm nz njllnlatru, illetőleg megrendelésre a másik fél válaszol. Tehát ha a vállalkozó a uic'gren<lclésre nem válaszol, a szerződés nem jön létre {u. hallgatás egyenlő
IJt:!1:egyezés elve nem érvényesiil). Ilyen C8etbcn az, akinek a javára szól a szerződési
kiitt kzet.tst'g, a bíróság előtt a másik föl ellen a szerződés létrehozása iránt eljárást
iwlíl hal.
·
1
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szerződés

mlxlositása és

megszűnése

A felek a szerződést megállapodással bármikor mód0'-Íthatják, megszüntethetik,
vagy felbonthatják.
·
Ha a vállalkozó a szerződés megkötésére köteles volt, - ugyanúgy, mint a szíl.1lítási szerződéseknél - a bíróság, illetve a vita eldöntésére hatáskörrel rendelkező
más szerv a létrejött szerződést a népgazdaság érdekében módosíthatja, megszüntetheti, felbonthatja, vagy hatályában fenntarthatja. A megrendelő pedig a szerződés
kötéstől bármikor. elállhat, ilyenkor azonban köteles a vállalkozó kárát megtéríteni.
Meg kell említeni, hogy azokban a kérdésekben, amelyeket a kormányrendelet
nem szabályoz, a Polgári Törvénykönyv XXXV. fejezetét, valamint az általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A vállalkozási szerződések körében, - ezek legfontosabb alapfeltételeiként kell megemlíteni az építési, technológiai szerelési és kutatási-fejlesztési szerződéseket,
illetőleg e szerződések megkötésével kapcsolatos lényeges kérdéseket.

Az építési

szerződések

me<Jkötése

Az építési szerződés alapfeltételeit az 5/1968. (IV. 6.) ÉVM számú rendelet
melléklete S7..abályozza.
Az alapfeltétel szerint az építési szerződés olyan vállalkozási szerződés, amelynek
alapján a vállalkozó (a kivitelező, a generálkivitelező, az alvállalkozó) köteles
építési-szerelési munkával elérhető eredményt szolgáltatni, a megrendelő (az építtető, alvállalkozás esetében pedig a generálkivitelező) köteles a szolgált.atáRt átvenni
és a díjat megfizetni.

Az építési szerződés lélreJötte
Az építési szerződés általáLan a vállalkozási szerződés szabályai szerint jön
létre, de különbség van az ajánlati kötöttség idejében. Ez ugyanis a válialkozási
szerződésnél ismeretes 30 nap helyett 60 nap.
Ha a 1-negrendel() ajánlattételi felszólitásban közli, hogy több .vállalkozótól
kért ajánlatot, és egyben megjelöli az ajánlatok elbírálásának ·időpontját is (ún.
versenytárgyalás), a vállalkozó az ennek alapján adott ajánlathoz a megrendelő
által közölt elbírálási időpontot követő 30 napig kötve marad.
Szerződéskötési

kötelezettség

:f.píté8i szerződési kötelezettség áll fenn:
- egyedi nagyberuházásoknál a kormány által meghatározott körben, vagy
a kormány által felhatalmazott szerv kijelölése alapján;
- ha a vállalkozót az alapító szerv utasítja.
A szerződéskötési kötelezettség körében az alapfeltétel előírja, hogy a szerződés
kötést a megrendelő kötdes kezdeményezni, Pontos határidőket szab a vállalkozó
és az alvállalkozók szerz()dési nyilatkozatának megtételére. Véleményeltérés esetén
egyeztetést ír elő. Ha az eredménytelen marad, a vállalkozó (alvállalkozó esetében
a generálki·vitelező köteles a vitát a véleményeltérést tartalmazó nyilatkozat hozzáérkezésétől számított 30 nap alatt a vita eldöntésére hatáskörrel re:adelkező szerv
elé terjeszteni. Ha ezt elmulm;ztja, a szerződés a megrendelő nyilatkozatában foglalt
ta.rtalomnml jön létre.
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:\ \'i1Halkozó a UilJhlotmnnlrn eh·égzését ~ szükséghez képest a szerződés módo:=:íLh:;'. uiún -- nem faga<lhatja nieg. Többletmunka a kivitelezési doknmentációlian ,c.;zr:replű, dc it költségvetésben egyáltalán nem, vagy nem kellő mértékben fel,·ctt. rn1rnka. /'. szerződésben kikötött vállalkozói díjat a többletmunka miatt módosHnl!i kell.
A pólrnun1m elvég1..ésére a vállalkozó csak a szerződés módosításct vagy újabb
szl~rz(;dt·s alapján köteles. Pótmunka a kivitcle1.ési tervdokum~ntúcióban nem
szcrqilií munlrn.

Technológiai szaeltsre vonatkozó

szerződés

megkötése

A tcchr!ológiai szcrclüsck vállalkozú:?.i alapfeltételeit az 1/1968. (IV. 22.) KGM~
XL\f-J'\P1\f számú együttes rendelet melléklete szabályozza.
,\ szcrzűJr':.':I megkötésére ,Utalában a vállalkozási szerződésre vonatkozó jog~zalii'tlyok ir.í.nyadók .
.,\ ~zerződéskütési kötelezettség körében a szerződéskötési eljáró.s a megrendelő
nyilatkozata aJnpján indul. A jogszabály meghatározza a feleket terhelő nyilatkozattétc•li .W,ntúridőkct (ideértve az alvállalkozókat is). A szerződés hallgatólagosan nem
jijn létre. Ha az előírt egyeztetés sikertelenül végződik - eltérően az építési szerd)d,'.."e:krc vonatkozó előírásoktól - a megrendelő köteles a vélernényeltérési nyilatkozn t kézhezvételétől r,:;zámított 30 napon helül az illet~kes hatóság elé terjeszteni
n vit1'lt.

A l.;utatdst·· fejlesztési tei.:ékenuségre vonatkozó

szerződés

~gkötése

A lrntatitsi· fejlesztési tevékenységre létrejövő szerződések áltn..lános feltételeit
az 1/IOüS. (I. 11.) Országos l\IűsZaki Fejlesztési Bizottság Elnökének számú rendL'lett~ szab:'tlvozza.

·

A kutat[tsi.fcjlesztési tevékenységre kötött szerződés nem önálló szerződés
típus. llyen túrgyban vállalko::ási szerződést is lehet kötni, ha a kutató.fejlesztő
SZ('T l'Vi'..Ut bizonyos eredmény elérésére kötelezi magát. Az ilyen szerződésre a 44/1967.
(XL G.) Korm. szúrl1ú rendelet és a Polgári Törvénykönyv Hzabályai lesznek irány•
ad()k. Lehetséges azonban, hogy a kutató-fejlesztő szervezet neln köteles valamilyen
ercdnu':11yt produkálni, köteles ellenben a rábízott ügyet ellátni és a megbízó utusíL't~ai l'li'.ednt és /Jr<lekében megfelelően dolgozni. Ilyenkor a Polgári 1'örvénykönyv.
JH:k a Jt)eg;Lízúsról szóló 474-483. §·a lesz irányadó.

A ~-~Cí::.Üd{s 111cykötése
~\ i-:zcrzl)rlés meg-kötí!séro a jogszabály írásbeli alakot ír elő. Az ü.jánlati kötöttség
i,h•j,~ UIJ nap. A szcrzc'.kl6skötésre irányuló tárgyalások során a bármelyik fül tudornú.-;;'mi jutott., és jogi oltalomban részesíthető megoldás vagy módszer folhaszná·
lús.'tra 1! músildd kíilön megállapodás hiányában nem jogosult .
•\ i,;z(;rz,Jd1~s 11\nyegcs feltételei:

n) a kutatús.fojleszté» tárgya,
li) :i klje,;ílési habiri<lő,

•

\') .tz

dlenszolgáltatás, valu.niint a
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d) :-1.erződéssel kapcsolatos jogi oltalorulian részc8Ít,hctő szellemi ulkot{u;ok k:tr(>
lioz/t,'<IÍr:l éH felhasználására vonatkozó kéríMsek n1eghntúrozása.
A felek ezenkívül más feltételeket is lényegesnek rninősithctnek.
Meg kell említeni, hogy a 10/1973. AH utasítás rendelkezé.,:1c értelmében n. szerzddt'si kiitelczett.ség kiterjed a haditeehnikai termékek műszaki' fejlesztésére.

A s::crzödé.s módosítása és megszüntetése

A szcrzőtlf.s módosítARániil és megszünletésé11él az álta)lLnostól eltérő k<.ivolkcző
szabályok t'rvl'nyeRülnek:
a) a felek a szerzödést felmondhatják, a felmondási idő G hónap,
b) n szerzddés mcgszűuése e8etén a kutató-fejlesztő szen•ezct jogosult a díjra
vagy arányos részére, kivéve, ha a megszűnés neki felróható,
e) a szerződés rnegszűm~sekor az eredrpényt vagy részeredményt a, megrondrlö
rendelkezésére kell boC'sát.rni.
A külkereskedelmi bizományi

szerződés

megkötése

A hizomáuyi szerződést a 32/1!)07. (IX. 23.) Korm. számú rendelet szabályozza.
Bizományi szerződés esetén a belföldi megbízó, - amely csak szocialista szervezet lehet - külkereskedelmi vállalatot vagy külkereskedelmi tevJkenység folytat8.sára, feljogosított más v,Ulalatot megbíz azzal, hogy a javára a megbízáslxm
foglalt fr,l~ét('lekkel ltilkereRkedelmi szerződéi:;t kösRÖn.
A bizományi szerződés létrejötte

A Rzerződéskötést bítrmelyik fél kezdeményezheti. A bizományos köteles bZerz(.klést kötni. A szerződés megkötését·c1:1ak akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja,
hogy a szerződés teljesítésére nem képes, vagy a szerződés sértené a kiilkereskcdelrni
politika központi irányítása körében kiadott rendelkezéseket.
A megtagadás oka felett keletkezett vita eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik.
Ha. a bizományos nem akar szerződést kötni, a bíróság - sikertelen egyeztell!:ú
eljárás lefolytu.tása után - a megbízó kérelmére létrehozhatja a szerződést.
A bíróság: a f!Zerződést a szerződéskötési kötelezettség alá eső termékekre a felék
kérelme n,~lkUl iR létrehozhatja, ha ezt n néphadsereg érdeke indokolja.
};gyébként a szerződés létrejöhet a felek egyező szerződéses nyilatkozatával;
nevezet.csen, ha. a felek a megbízást szerződésbe foglalják, az egyik a másiknak
ajúnlatot tesz és azt a másik föl elfogadja.
A kormányrendelet. szerint a bizományos a megbízúsra köteles 15 nap ulat t.
válaszolni. A megbízó is kötelPs ngyrmilyen határidőn b_eliil a bizományos ajánlatúra
nyilatkozni.
· Ha a bizoniányos a megbízásra határidőben nem ad választ, a szerződés a megbízás szerinti tartrdommal létrejön. (A uyilatkozat-tétel elmulasztása tehát a szer·
ződési ajiínht elfogadásúnak minősül.) A bizományos ajánlatára. adandó válasz
clmulasztásáuak azonban szer.1.i.idés keletkeztető hatálya nincsen.
A mcgLiz{) szer,;Ödési nyilatkozatát l'.Bak a külkereskedelmi szerz6dés létrejötte
előtt., illetve addig vonhatja visRza, amíg a bizományos a külföldi szerződő félhez
kiif elez6 11yilatkozatot nem iutt~zelt. A rneghí:t.ás visszavonása eset.én a rneghiz1)
foitdes a bizományos kiiltséµpit. megtéríteni.
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A l:f,:,.r:.·,)d/s módosítása és

megszűnése

~\ felek a szcrzű<lé:::.t közös megegyezéssel módosíthatják, vagy megszüntetlH'tik, kÍ\'('.-n:. ha a i;zcrződés~ a bíróság.a felek kéreline nélkül hozta létre .
.-\ 1Jírús1ig a népgazdaság érd~kében a szerződési kötelezettség körén belül
a sz.t·r;:/)fl(\st, mádosíthatja, vagy megszlintetheti.
J·'.g-y('bktint a

szerződés megszűnik:

a RzcrződtSs

teljesítésével,
- hn, a bizományos a megállapított feltételekkel a külkereskedelmi szerződést
llCIH tudja megkötni,
~- a külkereskedelmi szerződés megkötésére kikötött idő ered,úénytelen eltclt(!nl,
· - a fckk közös megá.llapodáRával,
- a bírósági határozat által történő megszüntetéssel,
- a nicgbízó által köz~lt azonnali hatályú felmondással.
-

A megbízó a szerződést csak a külkereskedelmi szerződés megkötése előtt, illeaddig nz időpontig mondhatja fel, amíg a bizományos a„ külföldi félhez
J;:it1·lezű nyila.t.kozat.ot nem intézett. Ilyen esetben köteles a bizományos költségeit
tőleg ('Sak

Hwgtfrít<•ni.
Szerződési

•

alapfeltételek

A szállítási és vállalkozási szerzddésekről szóló kormányrendeletek felhatalmuz{u;t adnak szerződési alitpfeltételek kiadására, ezért a téma keret,én belül egy
pár szóval e kérdéRsel is kell fogfalkm..ni. A szállítási és vállalkozási szerződések
körében vanuak egyes (kogens) rendelezések, amelyektől eltérni nem lehet. Így
elsősorban az együttműködési kötelezettségre, a kötelező szerződéskötésre és a
szerződé,:;,:;zC'gésro vonatkozó szabályoktól.
Vi:,;zont vannak a jogszabályban olyan rendelkezések, anrelyek meghatározzák,
hogy nz alapfeltételek, illetve a felek ménnyiben térhetnek el a kormú.nyrendeletektől,
illetőleg e rendeletek kifejezett eltérést engedélyeznek.
A kormányrendeletektől való eltérésre és az alapfeltételek készítésére azért
vall szükség és lehetőség, mert a kormányrendeletek elkészítésénél a külön.böző
:,w::ululll'tk, termékek, szolgáltatások egymástól eltérő sajátosságaira természetesen
nem lehetett tekintettel lenni. A gyakorlati élet azonban megkívánja az alapfeltételek létoRítés~t, amelyek ézekre a különlegességekre figyelemmel vannak.
Az rrlapfeltételeknek tehát az a célja, hogy a felek részére megkönnyítsék
a szcrz6clések megkötését. Ha ugyanis a szóban levő termékre, szolgáltatásra (vál·
lalkozásm) alapfeltételek vannak, a feleknek nem kell hosszadalmas, minden rész-·
letkérdésre is kit.erjedő szerződéseket kötniük, hanem elégséges, ha csak a legfonto!:iu.Uh kérdésekben állapodnak meg, egyébként pedig az alapfeltételekre utalnak.
Ilyen körülmények között tág tere nyílik annak, hogy az alapfeltételek minél több
részlctkúrdést rende7..zenek. Ennek következtében a szocialista szervezetek és a honvédségi rncgrendel6 szervek munkáját nagymértékben meg lehet könnyíteni, és
eúlt.al el lehet hárítani az abból származó vitákat, hogy bizonyos kérdések rendeZ(isére a szerződéskötésnél a felek nem gondoltak.
Az alapfeltételeket a szállítás, vállalkozás tárgya szerint illetékes miniszter
az érdekelt miniszterekkel egyetértésben állapítja meg is teszi közzé .

47

Ha az érdekelt tárcák között vita meriil fel az alapfeltételek megállapításánál,
a vitás kérdésekben a Legfelsőbb Bíróság elnökének álláSfoglalását kell kérni.
Az alapfeltételek meghatározzák, hogy hatályuk niely termékekre, illetőleg
szolgáltatásokra, és mely vállalatokra, esetleg egyéb szervezetekre terjed ki.
Az alapfeltételek diszpozitív jellegűek, ez azt jelenti, hogy az abban foglaltaktól a szernődést kötő felek - szerződéskötési vita esetén a bíróság is - eltérhetnek.
A néphadsereg megrendelő szerveinek figyelmét külön szeretném felhívni a
Kohó- és Gépipari Minisztérium szállítási alapfeltételeire (70080/1970. KÖM számú
utasítás), amely szerint a KGM szállító vállalatai a honvédségi megrendeléseket
a kormányrendeletben előírt határidő helyett 30 111ip alatt igazolják vissza.
A vállalkozási al.apfeUéleleknél érdemes megemlíteni, hogy a csekély értékű vállalkozási szerződésekre - eltérő megállapodás hiányában - a Polgári Törvénykönyv XXXIV. fejezetének a szabályai az irányadók. A csekély értékhatárt a felek
általában az alapfeltételekben szokták meghatározni.
A bizományi szerződüeknél a felek - az alapfeltételekhez hasonlóan - hosz~
szabb időre szólóan meg nem határozott ügyletekre bizományi keretszerződést
köthetnek.
Meg kell említeni még, hogy az alapfeltételek ·a rendelet kogens szabályaitól is
eltérhetnek, amennyiben az eltérés a ·külkereskedelmi szerződésre irányadó jog
rendelkezései folytán indokolt.
E cikk keretében igyekeztem a három fő szerződési típus megkötésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos legfontosabb kérdéooket összefoglalni, abban
a reményben, hogy az a néphadsereg gazdasági tevékenységében közreműködő
szakemberek munkájához hasznos segítséget nyújthat.

48

