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A MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETEK TULAJDONÁNAK 
JOGRENDSZERE AZ LNK-BAN 

1. A tulajdon jogi értelmezése a gazdasági értelem-
ben vett tulajdoni viszonyoknak a jogi felépitményben va-
ló tükröződése és ezzel egyidejűleg a jogi felépitmény 
alapvető intézménye. Az adott társadalomban kötelező tör-
vénykezés rendszere annak a meghatározott tulajdon fejtá-
nak a védelmezésére és megerősítésére törekszik, amely a 
meglévő társadalmi-gazdasági rend alapját képezi. 

A gazdasági értelemben vett tulajdonviszonyok és a 
belőlük következő társadalmi-gazdasági rendszer a tulajdon 
uj jogi fogalmainak kialakulását mozdították elő. A tulaj-
don keretein belül kiváltak a tulajdonfajták és a tulajdon-
formák és ezenkivül megváltozott a tulajdon tartalma és 
megvalósulása. A tulajdonfajtákat és a tulajdonformákat 
Lengyelországban csak az 1952. juliús 22-i Alkotmányban 
normalizálták /Hivatalos Lap, 1976. évi 7. szám, 36. old./. 
Hasonló normákat az 1946. évi Dekrétum nem tartalmazott. 

Dologi jog. 
Az Alkotmány két tulaj donfaj tát különböztet meg: a 

társadalmi tulajdont és az egyéni tulajdont. Ezenkivül az 
alkotmány normáiban megnevezi a személyi tulajdont, amely 
azonban nem képez önálló tulajdonformát. A személyi tulaj-
don csupán a fogyasztási cikkek tulajdona és nem a terme-
lőeszközöké. Meg kell jegyeznünk, hogy az Alkotmány nem 
korlátozódik a különböző tulajdonfajták létezésének alkot-
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mányára. Az Alkotmány megmutatta az egyes tulaj donfajták 
szerepét és meghatározta fejlődésük dinamikáját is /Z.Nowa-
kowski, Dologi jog, Varsó, 1969. 23. cikkely/. A példa a-
lapján utalhatunk a következő normákra: 12. cikkely "Az 
össznépi tulajdon ... az állam és valamennyi állampolgár 
különleges gondoskodásának tárgya kell hogy legyen"; 15-
cikkely, 3- pont: az LNK gondoskodik a nép élelmezéséről 
és ezért különös figyelemmel veszi körül a dolgozó földmű-
velők egyéni gazdaságait, segítséget nyújt nekik termelésük 
növelésében és a mezőgazdaság műszaki szinvonalának emelé-
sében, támogatja a mezőgazdasági önigazgatás fejlesztését, 
különösképpen a földművelői körök és azok szövetkezetei vo-
natkozásában, támogatja a termelés kooperációjának és spe-
cializációjának fejlesztését, bőviti az egyéni gazdaságok 
és a szocialista népgazdaság közötti kapcsolatokat. 

A tulaj donfajták keretében az Alkotmány kiemeli az 
egyes tulajdonformákat. A társadalmi tulajdon vonatkozásá-
ban az Alkotmány világosan megnevezi annak formáit: az össz-
népi /állami/ tulajdont és a szövetkezeti tulajdont. 

Ahogy azt helyesen jegyezte meg az Irodalom, a tulaj-
don alkotmányos fogalmának köre elvileg a gazdasági értelem-
ben vett tulajdon fogalmának a jogi felépítményben való tük-
röződése. E fogalom köre nem korlátozódik csupán azokra a 
jogi formákra, melyek a magánjog szempontjából a dologi jo-
gok kategóriáját képezik. E fogalom köre átfogja azokat a 
jogokat is, melyek a nem anyagi javakra vonatkoznak /pl: az 
irodalmi alkotásokra/, valamint azokat a jogokat, amelyek 
a kötelmi viszonyok területéhez tartoznak /eladósodottság/, 
/E. VVasilk'owski, Tulajdonjog az LNK-ban, Varsó, 1969. 14. 
cikkely/. A tulajdonra vonatkozó alkotmányos normákat a Pol-
gári Törvénykönyv fejtette ki /1964. április 23-i rendelet 
- Hivatalos Lap, 16. sz. 93- cikkely; módosítás: Hivatalos 
Lap, 1971. 17.sz. 252. cikkely/. A kódex normáiban széles-
körűen fejti ki a tulaj donfajtákat és a tulajdonformákat. 

A tulajdon tárgyi köre polgári jogi értelmezésében 
sokkal szűkebb, mint alkotmányjogi értelemben. A Polgári 
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Törvénykönyv értelmezésében a tulajdon elvben csak azokra 
a dolgokra vonatkozik, melyek anyagi tárgyak /a Polgári 
Törvénykönyv 141. é3 45. cikkelye/. Az alkotmányjogi érte-
lemben vett tulajdon-fogalom köre és a kötelező polgári 
jog értelmezésében használt tulaj donfogalom köre közötti 
különbség azzal az általános különbséggel magyarázható, a-
mely az alaptörvényt képező Alkotmány normáinak jellege és 
a közönséges törvénykezés egyik ágát képező polgári jog nor-
máinak jellege között fennáll. A Polgári Törvénykönyv nor-
mái szoros kapcsolatban maradnak az Alkotmány rendelkezései-
vel. A Polgári Törvénykönyv 44. cikkelye világosan tanúskodik 
a tulajdon alkotmányos fogalmával való kapcsolatról. Hangsú-
lyozni kell, hogy az alanyi jogok egye3 kategóriái, melyek 
a polgári jogban lépnek fel, a tulajdon alkotmányos fogalmá-
nak pontositását képezik. 

2. A tulajdonformák megkülönböztető sajátosságai 
olyan következményekkel járnak, amelyek többek között a tu-
lajdon tartalmát és megvalósulását is érintik. Erintik to-
vábbá a tulajdon tárgyát, a tulajdon megszerzésének és el-
vesztésének módjait, stb. A lengyel polgári jogban a tulaj-
don tartalmát a Polgári Törvénykönyv 140. cikkelye szabályoz-
za, amelynek rendelkezéseiből a tulajdon alábbi vonásai kö-
vetkeznek: 
1/ A tulajdon olyan jog, amelynek tárgyát dolgok képezik. 
2/ A tulajdon abszolút jog, ez annyit jelent, hogy elvileg 

mindenkire érvényes /a tulajdon negativ tartalma/. 
3/ A tulajdon jogának tartalma mindenek előtt a dolog birtok-

lásának, a dolog használatának, a dologgal való rendelke-
zésnek a lehetőségéből áll /a tulajdon pozitiv tartalma/. 

4/ A tulajdonjognak mind a negativ, mind a pozitiv tartalma 
olyan határok között van, amelyek meghatározzák az egész 
kötelező törvényalkotást és amelyeket rögzit az LUK tár-
sadalmi rendje, továbbá a tulajdon konkrét jogának tár-
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sadaltni-gazdasági rendeltetése. Nem lőhet azt állítani 
- különösképpen ma nem -, hogy a tulajdonjogot semmi soui kor-
látozza. Emellett ogyreinkább nyilvánvaló, hogy a társadalmi 
viszonyok bizonyos fajtáinál, különösképpen pedig a mező-
gazdaságban oz a jog többé válik, mint ogyszorüon az, hogy 
lehotőségot adjon a dolog használatára, a dologból való 
haszonszerzésre és a dologgal való rendelkezésre. A tulaj-
donjog társadalmi kütelezőttséggé válik mindenütt, ahol a 
jog teljesítésének hatásai össznépi jelontősógüek. Ezért a 
mezőgazdasági tulajdon alapján kialakul a tulajdonjog uj. 
tartalma. A tulajdonjog belső átalakulása a mezőgazdaság-
ban — amelyről az tanúskodik, hogy szükségessé vált a tu-
lajdonos- termo lő kötelezettségeinek moglia tarozása -, noha 
uj minőséget jelent o jog konstrukciójának szférájában, még-
sem állitható szembe azzal a tulajdonjoggal, amolyot a len-
gyel földművelő tradicionális értelemben használ /M.Kozlcz-
ka, A mezőgazdasági tulajdon védelme, Varsó, 1979. cikk/. 

A mezőgazdasági tulajdon átalakítása szempontjából 
különösképpen fontos a földök használata jolentősógének nö-
vekedése. Azzal Összcfüggésban, hogy növekszik a földek hasz-
nálatának jelentősége, egyidojülog nőnek e földek felhasz-
nálási módjai ix-ánti kövo teiményok. Éppen a földöknek mint 
társadalmi javaknak a használata korült eiisir.orésro egyik 
alkotmányos olvként. A szőntófoldok, aniolyek a jogi kate-
góriák szorint ogyéni tulajdont képeznek, a társadalmi ka-
togóriák szorint össznépi javak. Ezzol függ összo, hogy a 
szántóföldek tulajdonát nemcsak mint a törvények rendsze-
rét, hanem mint a kötelezettségük rondszorót is vizsgálnunk 
kell. A mozőgazdasági tulajdon tartalmi moglia tarozásának 
alapjait a Polgári Tör-vénykönyv tartalmazza /l'tO. cikkely/. 
A szántóföld társadalmi-gazdasági reudoltotéso mezőgazda-
sági használatát koll hogy jelentse. Mindazonáltal a mező-
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gazdasági tulajdon tárgya különleges jelentőségével kapcso-
latban a törvényalkotó o tulajdon esetében nem érte bo osu-
pán az éltalános törvénykönyvi megközelítéssel, Spociális 
jogi do kunion tumoka t adtak ki, amolyek szankciókat irányoztak 
elő arra az osotro, ha a mozőgazdasági termelés nem tnogfo-
lolő /lásd.pld: az 1 9 6 1 , junius 1 5-i rendeletet, Hivatalos 
Lap, 32. szám, 31. cikkoly/, továbbá a Minisztertanács is 
rondolotet adott lei 1 9 6 1 . augusztus 5-én az elhagyott földek 
kérdéséről /Hivatalos Lap, 39. szám, 198. cikkely/; továbbá 
idetartozik az 1 9 6 0 . január 2'l-i Uolelü rendelkezés a gaz-
daságokhoz tartozó ingatlanok kötőlező kiváltásáról /hiva-
talos Lap, 3- szám, iá. cikkoly; és önnek módosítása: Hiva-
talos Lap 197-t. évi 27. szám, 251. cikkoly/. Függotlenül 
a rendelkezésektől a továbbiakban is kísérletek történnek 
arra, hogy a mezőgazdasági tulajdonnal kapcsolatban ne csak 
a törvény könyv j. megközelítést alkalmazzák. Ennek jogi lcife-
jozéso lohot az. 1971. ulaóbor 2á-án kolt "A szántóföldek ós 
az Ci-dő terülő tőle védelméről ós a foldok müvolésbe vételéről" 
szóló reudolol lá. cikkolyénok normája /Hivatalos Lap, 27. 
szám, 2Ü9. flileleoly, módosítás: Hivatalos Lap, 197'l. 38. szám, 
230. cikkely/, amely arra kötelezi a szántóföld tulajdono-
sait, hogy a szántóföldek mezőgazdasági célokra használják, 
az adminisztratív szorvoko t pedig arra kötolezi, hogy ellen-
őrizzék onnole a kö l.olozo L Lségnek a teljesítését. A. Stol— 
machowsk.t felhívta a figyolmol. arra, hogy a lő. cikkoly i-
dézotl normája uj elöntet visz a tulajdonjog tartalmába és 
oz az uj olom a kötelezettség. A rendelőt arra kötelezi a 

tulajdonost, hogy aktiv logyon és olyan ténykedést folytasson, 
0 

amoly jogának pozitív toljositósét fojozi ki. Ezen kivül bi-
zonyos szanleiciólea L vezetnek be arra az osotro, ha a tulaj-
donos nem LoljosiLi a ráruházott kötelezőttségokot. De e-
zok már kizárólag aeiminisz trativ szankciók. Az adininisztra-
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tiv szervók megfelelő határozatokat hozhatnak. Végső eset-
bon pedig a tulajdonost meg lehet fosztani tulajdonától 
/A. Stolmachowski "Válságba jutott-e a polgári jog?" Jogi, 
közgazdasági ós szociológiai mozgalom, 1974, 3. füzet; 
V. Panko, Földtulajdon a térbeni tervgazdaságban, Katowice, 
1978./. 

Levonva a következtetéseket, meg kell állapitanunk, 
hogy a mezőgazdasági tulajdon a tulajdon olyan külön ka-
tegória jakónt válik ki, amelynek tartalmában oxponálódnalc 
az adminisztratív szankciók terhe mellett vógzondő köte-
lezettségek. llelyos A. Stolmachowskxnak az a megjegyzése, 
hogy a tnozőgazdasági tulajdon funkcionális különállóságát 
a mezőgazdasági termelés sajátos vonásai okozzák és ez 
mindig is igy volt. Ugyanakkor azonban amikor ehhez még 
társadalmi-politikai elomok is hozzájárultak, a jogi nor-
malizálás különállása olyan mértékűvé növekedett, hogy ne-
héz. a mozőgazdasági tulajdont másnak tokinteni, mint vi-
lágosan kirajzolódott tula jdonfaj l.ának /A. S teliuachowski, 
Bovo:-,otÓ3 a polgár-jog elméletébe, Varsó, 1969. 220. cik-
kely/. 

3./ A mezőgazdasági tulajdon átalakulására vonat-
kozó megjegyzések, elsősorban az egyéni tulajdonra vonat-
koznak. A mezőgazdasági szövőükezotek tulajdonának prob-
lematikájával kapcsolatosan az egyes kérdések rövid jelzése 
a lengyel mezőgazdaság sajátos vonásaival összefüggésben 
vált szükségessé, minthogy a lengyel mezőgazdaságban az 
egyéni gazdaságok szak tora a uomitiáló. lieg koll jogyozni 
azt is, hogy az egyéni mezőgazdasági tulajdonban végbemonő 
átalakulásoknak jelentőségük van azoknak a mezőgazdasági 
szövő Ikozc te!, nck a szompont jából is, molyok szélesebb kij-
x-iicii Miiküdnok ogyütL az egyéni földművelőkkel, olsősorban 
kooperációs szerződésok révén. A jogi alapot olsősorban a 
Minisztertanács 1978. augusztus 4-éti kelt rendeletének nor-
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mái kópozik, molyok az ogyóni gazdaságok ós a földművelők 
SHövotkozoti szakosítását, valamint a mezőgazdasági koope-
ráció kórdósót szabályozzák /Monitor Polski, 30. szám, 1O0. 
ciklcoly/. 

A mezőgazdasági szövőtkozotok jogi problomotikája a 
szövetkezeti jog általánosabb problematikájának rószo. Ez 
abból adódik,.hogy valamennyi szövetkezőt tevékenysógónek 
egysógos jogi alapjai vannak, melyeket a szövetkezetekről 
ós a szövotkozetok szövotségoiről szóló 19Ó1. február 17-én 
kelt rondolet tartalmaz /Hivatalos Lap, 12. szám, 6l. cik-
kely, módosítás: Hivatalos Lap, 1974. 47. szám, 281. cik-
kely/. A részletesebb vizsgálódások előtt emlékeztetünk 
kell nóhány olyan általános problémára, amelyek általában 
érintik a szövetkezeti tulajdont. A szövetkezeti tulajdon 
a dolgozók más társadalmi szervezetei tulajdona mellett 
/melyről a Polgári Törvénykönyv 44. ós 12ó_. cikkelyei tesz-
nek omlitést/ a társadalmi tulajdon egyik formája. Az állami 
tulajdontól eltérően /a Polgári Törvénykönyv 128. cikkelye/ 
a szüvetkozotl tulajdon nem egyedüli ós nem oszthatatlan. 
Közgazdasági szempontból a szövetkezetok vagyona a szövet-
kezőtök tagjai tulajdonában van. Jogi szempontból e tulaj-
don alanyát nem a szövetkezet tagjai képezik, hanem a szö-
vetkezőt mint jogi személy. 

Az össznépi szocialista tulajdonnal /az állami tu-
lajdonnal/ összehasonlítva, a szövetkezeti tulajdon a tu-
lajdon alxcsonyabb formája. A szövetkezőt! tulajdon nem dön-
tő Lényoző a társadalmi—gazdasági viszonyok átformálásában, 
hono, csupán olyan tónyoző, mely kiogósziti azokat a köz-
gazdasági folyamatokat, amolyek az állami tulajdon alapján 
monnok végbe. Ezt a tulajdont mint csoportos társadalmi 
tulajdont az össznópi tulajdonnal szemben a köztulajdon a-
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lacsonyabb foka jellemzi. A társadalmasitottságnak ez az 
alacsonyabb foka nemcsak a szövetkezeti szervekhez tartozó 
termelőeszközök tulajdonának csoportos jellegében fejlő-
dik ki, hanem a megtermelt termékek csoportos jellegében 
is. A tulajdonnak ezt a két formáját nem lehet egymással 
szembeállítani, mivel ugyanahhoz a tulajdonfajtához tar-
toznak ós a társadalmi tulajdon formáit képezik. 

Az LN1C Alkotmánya nem határozza meg a szövetkezeti 
tulajdon tárgyát. Nincsen a szövetkezeti tulajdonnak álta-
lános meghatározása sem a Polgári Törvénykönyvben, sem pe-
dig a szövetkezetekről és a szövetkezetek szövetségeiről 
szóló rendolotokbon som. I. Vasilkowski megjegyezte, hogy 
törvénykezésünk egységességének talaján megfogalmazhatő az 
a tézis, hogy a szövetkezeti szorvozet tulajdonát képezhe-
tik mindazok a vagyontárgyak, amelyek a szervezet felada-
tainak toljositóséhcz szükségesek. A szövetkezet tulajdo-
nának tárgyát képezik még termékei is. Ez a megfogalmazás 
a szöVotkozeti szervezet vonatkozásában pontosítja a jogi 
személyek speciális jogképességének a szocialista törvény— 
ro jollomző elvét. /A Polgári Törvénykönyv 36. cikkelye/ 
E jogképesség köre jelentős mértékbon függ a szövetkezeti 
szervezet fajtájától. Péládul: lakásépítői szövetkezet nem 
lehet gazdaság tulajdonosa, mezőgazdasági szövőtlcezet. a-
zonban lehet tulajdonosa mezőgazdasági ingatlannak, mivel 
jogképessége magába foglalja a tulajdonúnak tárgyával 
összefüggő jogot és kötolozottségokot. A lengyel tudo-
mányban vitás volt az. a kérdés, hogy a mezőgazdasági szö-
vő t keze tok loliolnok-o föld tulajdonosi:. Ezt a kérdést po-
zitívan oldotta meg az 1957. Julius 13-i rendelet /Hiva-
talos Lap, 9. szám, 172. cikkely/, amely második szaka-
szának 6. cikkelyében világosan kimondja, hogy a mezőgaz-
dasági szövetkezőtök, a földmtivolő körök ós a szövetkezeti 
mozőgazdasági szorvezetek adás-vételi és csereszerződések 
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utján mezőgazdasági ingatlan tulajdonához jutnak. 

A szövő t!:ozo tökről ós a n;;övo tl:ozo ti szervekről szó-
ló 1961. évi í'ondolo t a bevitt földek mezőgazdasági szövet-
kezőtök általi fölhasználását tipikus jogi formának tekint-
ve, nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a bevitt föld a 
szövetkezel tulajdonává váljék /lOO. ci.Xkely , 1.5./ és 
arra az esetre, ha a szövetkezet tagja olvosztotte /a szö-
vő tkozotok használatúba adott/ bevitt földjét, meghatá-
rozza a kiváltási előjog olőzotos föltételeit /102. cilt-
koly/. Osztanunk kell I. './asilkowski nézetét, aki azon a 
véleményen van, hogy a :; 1 ozügazciasú/; 1 sz.övo tkozo teknők nem 
szabad nagymértékben élniük a földtulajdon megszerzősőnok 
lohotőségoivol, különösen na pún.'.ért való m o g s v. o .1.'".ós r ő 1 
van szó, mivel szem olőtt keli tartani, hogy a földvásár-
lásra a to.rmolö által adott pénzösszeg nem képez mező-
gazdasági boruijázás t, hanem - éppen ellenke zőleg — össze-
gével csökkon ti a mezőgazdasági tormolési'o szánt pénzesz-
közöket. Ha a termelő szántóföldet vásárol, az, minden o-
setbon a mezőgazdaság;! termelés intenzív jollogénck csök-
kentésével jár /X. '..'asilkowski, 'lülajdonjog az LríK—Vian, 
60. oldal/. 

Uo.lye.snok tűnik, ha itt felhívjuk a figyclmot a 
földmüvolők nyugdíjellátása uj rondozósónck jolontőségéro. 
Ivzt a nyugdíjellátásról, valamint a földművelőknek és csa-
liul juknak járó egyéb juttatásokról szóló 1977. októbor 
27-i dekrétum tartalmazza /hivatalos Lap, J2. szára, 1Ú0. 
elkkoly/, amely lehetővé ¡.eszi a gazdaság átadását az 
örökösnek termelési f ennakadósok nélkül, éppen ugy, ahogy 
ez a korábban falun kötött életfogytig tartó szerződősök 
esetében gyakran történi.. 

Özem olőtt .tartva korábbi fojtegotésoinket, meg 
koll jegyezni, hogy nor.i a tulajdon, hanem a iiasznúlat 
képezi a formájúI. a bevitt földek mezőgazdasági szövetko-
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zotelc általi kezolésónok. Az 1961. évi rendelet a föld-
boviteli kötelezettséget a mezőgazdasági szövotkezet szor-
vozcti olvévé totte. Ennek a rondoletnok a 97. cikkelyo a 
kövo tkozőkóppon hangzik: "A mezőgazdasági szövetkezet alap-
szabályának elő kell irányoznia, hogy a földdel rendelkező 
tagnak földjét he kell vinnie a szövetkezetbe". Ez a köte-
lezettség a tag, a föld vagy a föld meghatározott részének 
egész jövőjére kihatással lehet. Ennek követkoztébon csupán 
a füldbovitoli kötelezettség köre lehet a tételes rendezés 
tárgya, maga az elv nem. Az a mezőgazdasági szövetkezet, 
molynok alapszabályzata 110111 irányozná elő ilyen kötelezett-
séget, nom volna bojegyezhető. Ugyanakkor meg kell jegyezni 
azt is, hogy Lengyelországban a me::őgazúasági szövetkeze-
tok ogyik ktilönloges vonása, hogy bennük a földdel ne.11 rondol-
koző tagok aránya nagy: a szövetkezeti tagok családjainak 
kb 60 ,i-a no.:: vitt bo a szővetk.ozc tbc som részföldct, se:.: 
földet, som lolfári tái-gyat. Ezen kivnl a mezőgazdasági 
szövetkeze Lekben* a termelési folyamatok, spocializáció jának, 
..éposiLésének és iparosításának egyre magasabb színvonala 
:ncgkövotoll, hogy tagként vegyenek fel olyan fiatal föld-
művelőket, akiknek sor; saját földjük, som leltári tárgya-
ik nincscnok. 

A bevitt földök mezőgazdasági szövetkezetek általi 
használatára vonatkoznak a Polgári Törvénykönyv normái 
/271-2C2. cikkely/, melyok azt a használat alapvotő faj-
tájaként szabályozzák. Ezeknek a normáknak az értelmében: 

1/ a bevitt földök, használatának létesítéséhez nincs szük-
ség közjogyzői okiratra./277. cikkoly, 2. §. /; 

2/ a a.:övo l.kozot a bovitt föld ténylogos átvételéről szóló 
ukii-al alapján válik a föld liasznúlójóvá /a Polgári Tör-
vénykönyv 277. cikkelyének l.§-a, ós a szövetkeze teliről 
szóló 19él. évi rendelet 100. cikkelyének 1. §-a/; 

3/ amikor ezt a mezőgazdasági szövetkezőt föladatainak meg-
> 
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felölő toljositése mogküvoteli, a mezőgazdasági szövetke-
zet megváltoztathatja az általa használt földek rendéi-
totósát /a Polgári Törvénykönyv 270. cikkolyo/; 

4/ abban az osotbon, ha a földöt a mezőgazdasági szövet— 
kozotok tagjai használják, akkor nom alkalmazható a 
földtulajdon ós az épülő tok, valamint az egyéb állandó 
tárgya!: tulajdona összekapcsolásának olve, mivel a szö-
vetkezet tulajdonóiba jut azoknak az építményeknek, 
molyek a tag bevitt földjén vannak ós a szövetkezet 
tulajdonéit kópozik a fák ós a növények is. 

Az 196l. évi szövotkezotökről szóló rondolot ki-
adása előtt nem volt ogyértoliaüon tisztázott a szövetkeze-
ti tag által bevitt földökön lévő építmények és más léte-
sítmények tulajdoni kérdése /a korábbari kötelező 1946. évi 
dokrétum szorint/. /A dologi jog 'j. cikkelyében kimondja, 
hogy a fülddol tartósan összefüggő építmények és létosit-
ményok annak alkotórészét képezik és — a 72. cikkely értol-
mébon - a föld tulajdonoséinál: tulajdonért alkotják éppúgy, 
ahogy a féik ós egyéb növénye!: is. Ez annyit jolont, hogy 
a mozőgazdaséigi szövőtkozotok alapszabályzataikban kifej-
tett igényoi és a dologi jog normái között különbség 
koloüko.-.ot!../ Jolonlog a szövotkozc tökről szóló 1961. óvi 
rondolot viléigosuu kimondja, hogy az épületek és ogyób lé-
tositményok, molyokot a szövotkozct a tagol: bovitt földje-
in épit, a szövő t kezet tulajdonéit képezik /ugyanozt mondja 
ki a Polgéiri Törvénykönyv 2', 9. cikkolyo is/. 

]}./ A szövetkozo L általi használat • olyan jog, moly 
időbon szigorúan moghaCéirozo l.t. Ez a jog addig illeti meg a 
mozőgazdaséigi szövc tkoze te t, ameddig a tagsági viszony tart, 
a tagsági viszony uiogszünéso után pedig addig, amig a bovitt 
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földöt nem veszik vissza. A mezőgazdasági szövetkezet tag-
ja saját bevitt földjét no;n vohoti vissza a tagsági viszony 
fönnállása alatt /az 1 9 6 1 . évi szövetkezetekről szóló 
rendolct 10h. cikkelyének 1. §-a/. Ugyanakkor azonban ren-
delkezhetik a földdel /átruházhatja annak tulajdonát/ az 
1961. évi rendelet 102. cikkelye/; abban az esetben, ha meg-
szűnik a földhasználat olyan föld esetében, amelyen a moző— 
gazdasági szövotkoze1 tulajdonát képező épületek vannak, 
a tag tulajdonába veheti a boépitott területet és kifizet-
heti annak a használat megszűnése időpontjúbani értékét. 
A fák és a nüvényok azonban a szövetkezet általi használat 
megszünésénok időpontjában a szántóföld tulajdonosának tu-
lajdonává válnak /a Polgári Törvénykönyv 279. cikkolyénok 
9. §-a/. 

A bevitt leltári tárgya!: vonatkozásában az 1 9 6 1 . 

évi szövetkezetekről szóló rendolot 1 0 9 . cikkelyének 
1. §-ban kimondja, hogy a szövetkezőtől: alapszabálya sze-
rint vagy a taggal történő megállapodás alapján a bevitt 
élő és holt leltári tárgya!: a szövotkozetok tulajdonába me-
hetnek át meghatározott ár kifizotóso után /megfizetett, 
bevitt tárgya!:/ vagy pedig azt meghatározott elvek szerint 
vissza kell majd adni /visszatérítendő bevitt tárgya!:/. Az 
első esetben a mezőgazdasági szövotkozot mogszorzi a tárgyak 
tulajdonát, ami világos kúpot ad jogképességéről. A máso-
dik osckbon lehetságos olyan rendezés, amely elismeri a 
mezőgazdasági szövetkezőtől: tulajdonát ugy, hogy kötele-
ző L tőségükké n I. állapítja meg a tárgyak tormészetboni vagy 
készpénzben történő megfizetését, vagy podig elfogadja 
azt az olvot, hogy a szövotkozot megszerzi, a bovitt tár-
gya!: használati jogát. A gyakorlatban általánosan elfoga-
dott az. az olv, hogy a mozőgazdasági szövetkezet a lel-
íái-i 1 árgyak.kal roiidolkozho Lik, ami lohotőségot ad noki 
arra, hogy az elavuli. loltúri tárgyakat folujitsa. 
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Mog koll jegyeznünk, hogy a bovitt földek mezőgazdasági 
szövetkezetek általi örökösödése külön elvek alapján tör-
ténik, molyok olőnybon részesítik a mozőgazdasági szövot-
kezotok tagjait és dolgozóit. Ebbon az esetben a gazdaságok 
általi örökösödés'normáit alkalmazzák a Polgári Törvénykönyv 
1086. és 1087. cikkolyoiből aódó módosításokkal. 

xx xx xx 

Üsszofoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, 
hogy a mezőgazdasági termolő szorvoxotok o formájának - a 
mozőgazdasági azüvotkozotoknek - a fojlődóso és tökőletesi-
ló so az állam különös gondoskodásának tárgyát képezik. Az 
Alkotmány 16. cikkelye kimondja, hogy az LNK támogat ja,a 
szövetkezeti mozgalom különböző formáinak fejlődését váro-
son és falun és sokoldalú segítséget nyújt a szövetkezeti 
mozgalom feladatai toljositésébon, a társadalmi tulajdont 
képező szövetkezőt! tulajdont pedig különös gondoskodással 
veszi körül és védi. Az Alkotmány rendelkezései kiszélesí-
tik a közönséges törvényhozás körét. A legutóbbi években 
olyan jogi dolcuiiiontumok szülő ttok mint: a Minisztortanács 
1976. január l6-i határozata a mezőgazdasági szövotkozeti 
gazdaságok fejlesztéséről /Monitor Polski, 5. szám, 22. 
cikkely/, valamint a mozőgazdasági- ós pénzügyminiszterek 
1976. március 3-án kelt rondoleto a mezőgazdasági szövotko-
ze töknek.. nyujtandó állami «sogitség elvei és félté teloi kér-
déséről /Monitor Polski, lá. szám, 66. oikkoly/. A mozőgaz-
dasági szövetkező telire vonatkozó törvénykozós fejlesztése, 
valamint a longyol mezőgazdaságban végbemenő változások: a 

falusi lakosság örogszik, a gazdaságokban nincs olég örö-
kös, kiegyenlítődik a városi és a falusi élőt színvonal, a 
mezőgazdaságban a tormolőszövotkozotck különböző formái je-
lonnolc uiog - arra kény szőrit bennüuket, hogy mélyobbon c-
lomozzük u mezőgazdasági szövőtkozoti tulajdon kérdéseit, 
inert o tulajdon jolontőségo ogyro növekszik. 


