
E L Ő S Z Ó 

A társadalmi-gazdasági viszonyok rohamos fejlődése 
mindig ujabb és ujabb feladatok elé állitja a tudomány ós 
a gyakorlat embereit egyaránt. Sem a tudomány, sem a gya-
korlat nem merevedhet mozdulatlanná, ezért ha eredményt 
akar elérni, állandóan lépést kell tartania a fejlődéssel 
ós bátran szembe kell néznie a társadalmi élet realitásai-
ból adódó uj feladatokkal. A legjobb megoldások kimunkálá-
sa közös érdek, amelynek szolgálatában szükség van az 
erők egyesitésére és a tapasztalatok hasznosítására is. 

Ilyen megfontolás alapján az elmúlt évtizedben rend-
szeressé vált, hogy a közép-európai szocialista országok 
mezőgazdasági joggal foglalkozó elméleti és gyakorlati 
szakemberei évenként vagy kétévenként nemzetközi konfe-
rencián találkoznak, hogy kicserélhessék véleményeiket a 
jogfejlődés legidőszerűbb kérdéseiről. Megtiszteltetés 
számunkra, hogy 1979. november 28-30 között Magyarorszá-
gon, Szegeden tarthattuk meg a soronkövetkező konff 'n-
ciát, amelyet a Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Állam- ós Jogtudományi Karának Mezőgazdasági ós Munkajogi 
Tanszéke, a Magyar Jogász Szövetség Szövetkezeti Tagozata 
ós a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának Elnöksége 
rendezett "A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső vi-
szonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése" 
cimmel. Az üléseken 14 külföldi ós közel 100 hazai szak-
ember jelent meg, és az e kötetben is jelzett négy téma-
körben 27 előadás hangzott el. 

Nem lehet feladatom, hogy e rövid bevezetőben érté-
keljem az előadásokat, hiszen ezek önmagukért beszélnek.' 
Közismert azonban, hogy egy nemzetközi konferencia ered-
ményességét nemcsak a színvonalas előadások, vitaülések 
jelentik, hanem a személyes kapcsolatok erősödése, elmé-
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lyülése, a baráti eszmecserék is. Ugy érzem a konferen-
cia valamennyi résztvevője nevében mondhatom, hogy szege-
di találkozónkon erre is bő lehetőség nyilt, és rendezvé-
nyünk hozzájárult ahhoz, hogy a résztvevők barátsága erő-
södjön, szakmai együttmüködósUk tovább fejlődjön. 

E kötet közreadásával lehetőséget kivánunk teremte-
ni arra, hogy a konferencián elhangzott tudományos véle-
ményeket, nézeteket megismerhessék mindazok a téma iránt 
érdeklődő szakemberek, akik rendezvényünkön nem tudtak 
részt venni. Reméljük ezzel is hozzájárulunk a mezőgazda-
sági jog tudományának éa egyben a jogalkotó munkának is 
a további fejlődéséhez. 

Végezetül e helyen szeretnénk hálánkkal adózni 
Dr. MOHAROS József a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa 
volt titkára, az Elnökség volt tagja emlékének, aki konfe-
renciánk záróbeszédétItartotta. Rendezvényünk után rövid-
del bekövetkezett halála megakadályozott bennünket abban, 
hogy kéziratát átvegyük és gondolatokban gazdag, értékelő 
záróbeszédétla kötetben közreadjuk. 
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