JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJA к ŐZPO л►TI
VEZETOSÉGENEK MÁSODIK PLENÁRIS LILÉSEN
HOZOTT HATÁROZATOK
új lendületet adnak a mezőgazdaság szocialista átállításának

írta: Nagy József

.lttgoszlávia Konnnunfsta Pártja Központi Vezet ő sége az elmult h6tartotta második plenáriis ülését, amelyen nagyjehent őségű
Határozatokat hoztak kül<n ősen - a falu szocialista átalakítása és a mez ő gazdaság fejlesztése kérdéseiben. Vizek a határozatok az V. pártk о gresszus általános el"i határozatai a1а ján történtek és valójában az
elvi határozatok gyakorlati alk а lmazását jelentik.
A plenáris ülésen elhangzott beszámolók, a hozzászólások és viták
elemzése és ezek alapján hoz о tt határozatok világosan bizonyítják
Pártunt{ eddigi politikájának helyességét. A plenáris ülés alig egy hónappal ezel ő tt zajlott le, a határozatok alig egy hónapra tekintenek
vissza., de ez a rdvid id ő is elegend ő volt ahhoz, hogy társadalomépít гí
hatásuk kifejez ő désre jusson a falu életében: a dolgozó parasztság között.
A plenáris ülés összegezte Pártunk falun folytatott poli.tkájának
eddigi eredményeit, amelyek k г ziil a legfontosabbakat a következ бkben
f:;glalhatjuk össze:
A földreform végrehajtása földnélkülii és szegény parasztjaink les;szé'esebb rétegeit juttatta földhöz, amikor a nagybirtokosaktól,' a városi burzsoáziától és a falusi gazdagoktól elvették a földet, meghagyva
azoknak 5 illetve ?4 katasztrális holdat; különböz ő gazdasági, közigazgatási. és politikai intézkedésekkel nagymértékben korlátozták és viszszaszorították a falu t őkés elemeit; a mez бgazdasági. termények fölvásárlása, a progressziv adórendszer, a földdel való kereskedés megakadályozása, a kötött árak politikája, továbbá a szövetkezetek fejies г iése
és támogatása Pártunk falun folytatott politikai munkájának helyességérő l tanúskodik. Ezek az intézkedések jelent ős mértékben hozzájárultak mez ő gazdáság,unk f. jlesztéséhez. A különféle obiektiv nehézsége
ellenére megállapíthatjuk, hogy mez ő gazdaságunk elérte háború el ő tt:
színvonњlát s azt egyes ágaiban túl is szárnyalta.
A •pártv г zet ő ség plenáris ülése megállapította, hogy a már végreha jtott intézkedések mellett s az eddig elért eredmények ellenére is,
lez ő gazdaságunk ilagymértékbcn elmaradt iparunk fejl ődését ől. Ez az
сl maradottság napról-napra jobban érezteti hatását s épp ezért volt
szükséges, hogy pártvezct ő ségiink határozatokat hozzon a mez ő gazdaság
szocialista szektorának er ő sítésér ől. A szocialista szektor er ősítéše az
állami és szövetkezeti szektor fejlesztését jelenti. Ami az állami szektor erő sítését illeti, az els ő sorban ennek gépekkel és jószággal való ellátása s ugyancsak ezt szolgálja a munkamódszer továbbitökéletesítése
nap végén
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a többtermelés érdekében; a szövetkezeti szektor teilesztése és er ő sí tése érdekében pedig a pártvezet őség föladatul t ű zt' ki a szövetkezL tek hatékonyabb támogatását hosszúllejáratú köScsönkkel, épületan ца gga{ és berendezésekkel, hogy ilymódon el ősegítsék az építkezést. Yá tunknak ez a po1Wká
ја mára multban is sckban •I зΡ ozzájárult földm ű ves
szövetkezeteink fejlesztéséhez; így például Llz elmult esztend őben
15-3C éves hosszú'_ejáratú köilcsönöket boLsátottak a szövetkezetek re зΡ зΡ delkezésé г e úgy a szövetkezeti kapitálüs építkezésekre, jószágállomás: с
fejlesztés:ére, mint a 1Lk ő sépítés céljai,a. Ezek a kölcsönök olyan na gyok voltak, hogy szövetkezeteink legnagY І bb része -nem is használta
ki. Kölcsё rr tekintetében a j еуő ben is nagy lehet ő ségek állanak szövetkezeteink el őtt: így a földm űves szövetkezeteknek nem kell attól tartanioEi, hogy az anyagi vagy pénzügyi nehézségek a legkisebb mérték ben is akadályozzák fejl ő désüket.
Fö:dm űvírs szövetkezeteink fejl ődésének egyik igen fantcs el ő fölté te;l e a mez őgazdasági szerszámok és gépek állománya.. L pp ezért központi rárt уezet őségiink külön foglalkozott ezzel a kérdéssel s határozataibar зΡ CкΡilзΡ angsúlyozta, hogy meg kell gyorsítani a szövetkezetek
szegszammal és gépekkel való e'l іiátását. Ugyancsak határozat gondo:S kodik arról, hogy a szövetkezeti gazdaságokat m űtrágyával lássák el.
és a jószágállományt tervszeriíen s gyorsan fejlesszék, mert a szövetkezeti mez ő gazdaság teljes kibontakozásának egyik alapföltétele •
A mez ő gazdaság szocialista fejelesztése érdeében az elmult esztend ő kben a szövetkezetek különféle formái alakultak ki s ezek .nagy mértékL- en hozzájárultak ahhoz, hoig y dolgozó parasztságunk gazdaságii
érdekeit kielégítsék s igen jelent ős mértékben el ő segítették azt. i зΡogy a
szövetkezeti eszme teret:ékeny talajra találta dolgozók között s ennek
folytán a termezés közösségi formáját is magukévá tették. Ezek a szii vetkezeti forn зΡ ák két f ő csoportba soro'l зΡatk melyeket sohasem szabad
hsszetéveszteni, éspedig: a f ё idmííves szövetkezetek és a föl dmegmun-káló szövetkezetek újabban: termel ő parasztszövetkezetek voltak. A
fö'.drnű ves szövetkezetek minta szövetkezés legalacsonyabb fogmája
már eddig is tekintélyes szerepét játszottak abban, hogy parasztságunk
saraiban gyökeret vert a szövetkezeti szellem: a földm űves szövetke zetekben szerzett tapaszt aatokbál kiindulva a parasztok mind nagyobb
számban цéptek be a földmegn зΡ ankáló szövetkezet еkbe és a régi termelési módot az új, kollektiv termelés módszerével váltották föl.
Mártunk k гбzponti vezet őségének plenáris ülése az eddiginél még
.alaposabban dolgozta föl a földm űves szövetkezetek problémáit és határozataiban még világosabb útmutatást adott a földm űves szövetkeze tek különböz ő formáina Кk kiépítésére. Igy például a földm űves szövet kezetek föladatai г ól hozott határozatok foglalkoznak a parasztság közszüksé.gleti cikkel .és termel ő eszközökkel való сilátásával, a mez ő gaz dasági termények f čilvásárlásával, továbbá a vet őmag állomások, ,a baromfi-farmok, keltet ő állomások, méhészetek, gyümöl , csfeldo lgоzó- és
tejüzemek, mezei téglagyárak. gépállomások és 'szövetkezeti gazdasá gok — ekonómiák fejlesztésével. A falu parasztlakosságát ezeken a mezög.azdasági szektorokon át kell beszervezni a szövetkezet és a szövet kezeti mozgalom támogatásával. Igy a parasztság megindul: közeiebl
kerül magához a szövetkezethez,' ezekben a szektorokban s ezek munkáján keresztfül fölismeri s valóban érzi is a szövetkezeti élet el őnyeit, a
termelés 'közösségi formájának hasznosságát.
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Ugyancsalt részletesen foglalkoznak a határozatok a szövetkezeti
gazdaságokka', mint azzal a f о, rmával, azzal a szövetkezeti formával,

. amely dönt ő módon hozzájárulhat 'mez őgazdaságunk szocialista átalakítasához. A szövetkezeti 'gazdaságckb a már 'h:z о nyos termelési viszony
altapján kell beszervezni dolgozó parasztjaimkat.
F gazdaságok f ő bb jell,egz гtességeit a ktiv.etki;z őkben foglalhatjuk
össze:
A földm ű ves szövetkezet egy bizony,as nagyságú term ő területtél
rendelkezik és ez a földtulajdon alkotja a szövetkezet gazdaságát. Ebbe a már meglev ő gazdaságba a földm ű vesek saját belátásuk :és elhatározásuk szerint beiépl гΡ etnek földbirtokuknak akkora részével. annyi
termő területtel, amennyivel szándékoznak. Ugyancsak lehet ősége nyílik
arra is, hogy gazdasági fölszerelésének egyrészét vagy az egész fölszereiését beviszi a gazdaságba. Úgy a föld, mint az él ő és halt +l, eltáitovabb,ra is a szövettéz ő tulajdonos birtokában marad azzal, hogy a
szövetkezeti gazdaság, a földre és a leltárra es ő. bevételének 30 szá :zalékát kapja.
A szövetkezeti gazdaság оkha való belépés további föltétele az, hogy
a tagság soraiba lép ő földmű vesek résztvesryenék a gazdaság term ő földjének megmunkálásában. Terrn ć szetes, amellett az egyéni megmunkálásra meghagyott földjét saját belátása szerint m ű veli meg és haszn,álja. ftl. Ennek kapcsán fölmerül a kérdés: - mi az alapvet ő küliönbsé,g
a fö..dtn ű ves szövetkezeti gazdaságok rendszere és a földmegmumkádú
szövetkezetek között? Amiga földmegmunkáló szövetkezet tagjainak
mindegyike egy holdtól egy hektárig terjedhet ő terníő területet hagyhat
meg saját szükségleteire, — addig a földm ű ves szövetkezeti gazdaságokba lép ő tagok annyi fi;ldet visznek be illetve hagynak meg kizárólagosan a sa,iát használatukra, és m с gmurikálásukra, amennyit akarnak.
Különbség van továbbá a föld és .a leltár -után járó kamat illetve bérlet
mernnyiségében is.
A fö'dm űves szövetkezetek gazdaságának - tagja lehet rriind az a
földdel rendeakez ő dolgozó paraszt, aki hajlandó részt venni a gazdaság közös megmunkálásában; el őfordulhat például olyan eset is, hog у
.a szegény parasztok földjükb ől nem visznek he semmit a gazdaságba.
de ugyanakkor a saját kis gazdaságuk — 3-4 hold — mellett résztvesznek a szövetkezeti gazdaság közös megmunkálasában.
A szövetkezeti gazdaságol'tkal kapcsolatosan .természetes.en további
problémák merülnek föl: milyen eszközökkel monk.álják a földet. milyen
formában jutalmazzák az elvégzett munkát, mi У.е 11 aránу ú lesz a gazdaságba lépett tagok termésbeszalgáltatása és adc:kötélezettsége? A gazdaságok termel ő eszközeit részben a tagok soraiba lép ő parasztok beadott fölszerelése, részben pedig a földm ű ves szövetkezeték tekintélyes
részének már eddig is többé-kevésbé fejlett gépáldomása képezi. Ezenfelül az állam is hathatós támogatásban részesíti a szövetkezeti gazda-.
ságokat: ez a támogatás kölcsön formájában és gépek, mez őgazdasági
fölszerelések szolgáltatása formájában nyilván цl meg. E 1ehet őségek
melllett a szövetkezet kezdeményez ő lés szervez ő ereje is szerephez jut:
föl kell kutatnia minden olyan adottságot, ami a szövetkezeti gazdaság
gép- és állatállományát gyarapítja. A :munka jutalmazása ugyanazou
elvek alapján történik, mint a földrnegmunkaló szövetkezetekben, --helyesebben a gazdaságokban is -meg kell hátárazni a normakat és ennek alapján a brigád- és csoportrendszeren keresztül az elvégzett munokát munkanapokkal (»trudodan«) _mérjük. _Minden .szövetkezetd tagnak
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érdeke, hogy a gázdaság földjét, amely a közösség tulajdonra., minc з :
jobban megmunkálja, hogy a földnek minél. nagyobb legyen a hozama.,
mert a gazdaság terméshozamától függ a munkanap értéke is. A szövetkezeti tagok állam ir "anti kgtelezetsége úgy módosul, hogy a gazdaságba beadott term őterület s annak jövedelme mentes a beszolgáltatási.
kötelezettség alól, továbbá a magántulajdonit képez ő term ő terület kisebbedésével a kategória is csökken aszerint,. hogy mennyi föld került:
be a gazdaságba.
A szövetkezeti gazdaság közelebbi gazdasági és politikai célja az,
hogy dоlgozó parasztjaink a közösségi mualkába,n való részvéte'lükkt L
megbizomyosodjanak arról, hogy a szövetkezeti alap ю11 végzett földmez;, munkálás sokkal köiinyebb, sokkal jövedelmez őbb, minta magángazdálkodás. A szövetkezeti gazdaságok - további föladata. abban rejlik, hogy
az apró magángazdaságok helyett nagy, közös birtokokon mez őgazda sági gépek, szerszámok és agrotechnikai eljárások alkalmazásával fokozza a föld term őségét s ezáltal közvetlenül hozzájáruljon a mez őgazdaság szociális újjáépítéséhez. A szövetkezeti gazdaság képezi a szocialista szektor magvát az egész földm űves népünket magukba gyüj ј;
általános faluszövetkezeteinkben.
A szövetkezeti gazdaságok már : eddig is nagy mértékben hozzájárultak dolgozó parasztjaink megszervezéséhez a termel őterü.letek közöv
megmunkálásában. A parasztság megindult a szövetkezetek felé: nap ról.-napra új tagok jelentkeznek. rrr ő l bészél a topolyai , példa: fél hónap el ő tt гng csak - 120 holdnyi földje volta gazdaságnak. ma nlár
1200 katasztrális holdra fölszaporodott. Így a szövetkezeti gazdaság nak nagy politikai nevel ő hatása is van: a tagként belép ő parasztok
megismerkednek a szövetkezeti eszmével, megismerik a szövetkezetek:
belső életét, a termclё parasztsz ö vetkezet életét s ennek folytán még.
a munka megkezdése el ő tt nagyobb 'számban lépnek át a földm űves.
szövetkezetekb ől a termel ő parasztszövetkezetekbe.
Központi pártvezet ő ségünk plenáris ülése a, szövetkezeti prob;émá'c-kal kapcsolatosan elemezte parasztságunk viszonyát a f ёldmegmunká:ö
szövetkezetek iránt, kiértékelte az eddigi munka eredményeit s. ennek.
alapján a termel ő parasztszövetkezetek további fejlesztése érdekében
fontos föladatot t ű zött ki pdrtszervezeteink elé. A JKP KV p,l é:numa
megállapította а földmegmunkáló szövetkézetek terén fodytatott eddigi
politika helyességét, tovabbá azt, hogy dolgozó parasztsagunk már eddig is nagy mértékben meggy őző dött a földmegmunkáló szövétkezetek:
fejl ődési útjának helyességér őd és ezért »szükséges és lehet ő vé vált,
hogy bátrabban és gyorsabb iramban ?ássunk hozzá a termel ő paraszt
szövetkezetek alaКításához. Ezzel kapcsolatban egy pillanatra sem sza bad szem el ő l tévesztenünk, hogy a termel ő parasztszövetkezetek alakításának továbbra is kizárólag önkéntes alapon és magának a paraszt
ságnak öntudatos elhatározása alapján kell történnie, hogy bármilyen
közvetlen vagy közvetett nyomás csak gyengítené, nem pedig er ő sítervé a miлnkások és parasztok szövetségét, ami népi államunk alapja«.
A pártvezet ő ség határozatai hangsúlyozzák a szövetkezeti demokrácia
ápolását, ami el ősegi:ti minden szövetkezeti tag »alkotó kezdeményezését .és emeli az egész szövetkézét munkalendületét.« Természetes, a
leghatározottabb harcot kell folytatni a ;szövetkezeten belül az esetleg
jelentkez ő ellenséges, romboló elemekkel szemben, akik akár a legkisebb colértékben is megkísérelnék á szövetkezeti fejl ődés megakadá-~
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lyazását. A határozatok föladatul t űzik ki a termel ő parasztszövetkezetek további hathatós támogatását úgy politikai mint gazdasági és
pénzügyi téren. Az eddiginél s оКаІ nagyobb gondot kell fordítani a
.szövetkezeti alapok, — fondok fejlesztésére, amelyek a szociális biztosítást, az egészségvédelmet és az öregségi biztosítást szolgálják.
Ennek kapcsán el ő térbe ikerül' az egészségügyi és öregségi bizto.sítás kérdése.
Minden termel ő parasztszövetkezet »nyugdíjat« biztosít az öreg,
:munkaképtelen tagjai számára, Ez a nyugdíjbiztosítás úgy történik,
logy a munkára alkalmatlan vagy csak részlet-munkára alkalmas ta.goknak a szövetkezet a külön erre a célra létesített alapból megfelel ő
.járulékot fizet. Ugyanebb ő l az alapból kap járulékot az el ő rehaladott
terhesség és szülés folytán átmenetileg munkára képtelen anya is, vagy
a betegség folytán dolgozni képtelen szövetkezeti tag.
A jöv őbeн a szövetkezeti .tagok életszínvonalának emelése és a sz ё-vetkezeti gazdaságok ellátásának biztosítása érdekében a közszükségleti és mez őgazdasági fölszerelések külön ellátási rendszerét vezetik be.
1'_z biztosítja számukra majd a megfelel ő ár.ú beszErzését alacsonyabU
áron. ami másrészr ől a szövetketietet arra ösztökéli, hogy minél több
termé гiyt adjon el az államnak.
A plenáris ülés határozatai hangsúlyozzák a falu kapitalista, spe{uláns elemeivel szembeni éberség fokozottabb (kifejlesztrésének szükségességét. Azokkal a kapitalista elemekkel szemben, akik az, állam iránti kötelességeiket nem teljesítek, földjük megm ű cel.ését elhanyagolják,
álkatállományukat csökE еn, tik, a dolgozók kárára men ő üzérkedéssel
'foglalkoznak, gá:talják a »dolgozó parasztok azon er őfeszítéseit, hogy
elinduljanak a szocialista mez őgazdaság útján«, népuralmunknaik a leg
szigorúbb intézkedéseket kell alkalmaznia, egészen a vagyon elkofbzá sig. »Ugyanakkor hangoztatni kell, hogy mindazok, akik teljesítik a népi
llam, hazánk szocialista építése iránti kötelezettségeilLet. élvezn ,iök kell
és föltétlenül •élvezni . is fogják a törvény védelm_ét.«
A JKF KV másо dik plenáris ülésének a falu szocialista áta.lakitá.sáról és a mez ő gazdasági termelés fejlesztésér ől hozott e hatalmas jelentő ségű határozatai nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz. hogy dolgozб parasztságunk számára megkönnyítsék és ,méig világosabbá tegyék a mez ő gazdaság, a falu szocialista újjáépítésének útját s ennelk
segítségével minél gyorsabban bekapcsalódhassék a szocialista terme. lésbe, hogy nagyabb és közvetlenebb s еgítséget nyujthassan a hatalmas
mértékben fejl ő dő szocialista iparunk továbbépítésében. Ezek a nagyЈ elent ő ségíí határozatok így járulnak hozzá dolgozó parasztságunk
.lkönnyehb, jobb és kulturáltabb letmódjának megteremtéséhez.
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