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A tcrmóföldjci aiaóségéÍ6l blrcs Me.
zóföld sdvébcn t2lálható Mezóíalv&
A' itt mú}rdó Á|1Afri eazdaság jo9.
utódja' a Mczófslvai Mez6gzzn2sÁg
Rt. (MM Rt) az utóbbi évekb€! vala-
miYe| tótJtt Ídi.Dt 9 czcr hekt&t Mrcl az
áIamtól, s ebt'ól6500 hckár a vá!tó'
1J ezeÍ hekúr a s/cP. A úrsa5á8 2!00
karácsooya elótt' c8y költségvetési

töÍvény szsvazása'lk.Iúával Etód6í.
tott pívatiáció6 tórvéoy okáE kcÍ0]t
abba az áIaEi gazdssági törbc' aocly.
Íól a Lormá'y taYaly máÍciusban dön'
tött ús/, hoB/ az APv Rt.tól térítás-
EcDtcseD az MFB-hez kerl[ s az áIla.
mi barjt végzi _ a privatiációc tóÍvély
áltr] máÍ ncm szabáyozya _ a mAEá.
D6ításL

Az MM RL eDDek megfelelóeD ta'
valy keÍÍilt az ott dolgozók és a me'

Dcdz!úcDl' ig.'rtGág, Ícloge|óbi.
zotM{ 6orr']bó| bkcÍüló magfu bcÍet.
t.t& h,kll@áb& TaváIY 'ugusztus
11á 30 !íilliós arapÚkeid aúprtot.
táI r brásártó részvéníáÍ6a;ágoÍ'
rmcly 8z MMB Mczófa}vai Bcfcktcté-
si Rt (MMB RL) Dcvet kápt2' s cbben
több6égi braidoDÍ{sszcl 

.bÍr 
az c$r

napprl koráböa! IétÍebozbtl MeúÍaJ-
v.a lEr€st RL (MI Rt) Utóbbi égben
azoütlo.ú n€m találjul Ete8 a mezG
fÁlvai íll.ni qa"jasá8 több száz dolgo
zójáL A 6ziÁtéD 30 Eil.liós alaptókéjú
é8 l&tÉíycl:ból 9-9 Eilliót _ 30.30
százalékoe tulajdorészt. - jcgactt a
é8bítÚ6ági .dstot sz€riEt JáÍmy Pá és
2á5zló6 Tbor. ó{ millió forhtot Íordr
tott a 10 czr. foÍintG Dévértélú rég-
vélyclbc vIlályi I-ászló és JózJef

Gaba' a.nli saámu'l.re 2s2o százatéko6
tula!'oDáránÍ jelcnGt!

A v.zctó fi9f.égvi.cló&öo tí az
MMB R!+€n és az MI RÍ.$.o .2 b tö
zö6' bog/ a táÍsaságolöa! f.lblbctó
egí-cs'el6vásáÍiÁijo8dbiaodtórész.
téoy' secly kdöd.cgrs gcÍll{)d bh áz
MM RL+c! az MMB RL Í!!ddt.at
eg/ Íy.! 'észvélnr-L Eíg ! vct {lláei
gr"d<ág tény'eg6 ir'ályÍásál bcfolÉ.
soló MI Rl.ben Jóascf Gati' ali az MI
Rl.betr c6ócn vcz&tazgaó n

KiL czek az eEbcÍeI." ákit töÚ{it né-
lrányat máÍ a kilencvcttB évct c|ejétól
isEcÍhctDck a volt á||adi ''zd.adg
dokozói, s akiktcl m6t Í{szvéDyesi
sorsukbá! osztozDak?
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Allami gazdaságok tulajdonviíltása a valódi dolgozók megkerülésével

Thükkös részvénytechnikák Mezőfalván
Áz credeti szfuilékld szemb<! ncln ! dokozól löbbrélc' telcm r |dvíIerz.
Íotb|. c85 6zít lór. .z€Íeáelett Dregilt.{fuz4 löbbség| tltrldodÍ .z ..úori
ÁIleni gezdrsígben' e Mczófr|Yri M.'óFr/.s{gi RL+.L Á DrÍY.tizíció;YcF
ícseir DrencdzsEellMl i||ett. . u3rűzcneá eddíjdig n6r rohe rco lóiotí
ElgÁnbcí€kte|őtből t.rü|tek Li rözöttöt tdÁl-iot.Dé|d{d rzt . JíÍEY PÍlL
eki Gl.ct{elder Béló!!|g . $zd8{gi niííc.rériurn potÍdlrrt íJlrnrirLiríartr
töz.li roloor
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A kétkezi dolgozók kisrészvényessé váltak

Uj birtokosokhoz kerültek
a mezőfalvi földek

Fotyra|ás o 17' oldalÍót

A mezőfalvi nagyilzemnél kato-
nás fegyelmezettségéról híres a
székesÍehérvári, majd kápol.
nyásoyéki lakos Zászlós Tibor
I992-bert, az Antall.kormány
idején lett a táÍsaság igazgatósá.
gának elnöke, de erről a tisztétól
1996 nyarán megvált' Róla a Fe.
jér megyei krzség lakói annyit
tudnak, hogy korábban a baracs-
kai börtön gazdasági igazgatója
volt' s a kisegító gazdaságokon
keresztül szerezhetett tapasz.
talatot a mezópazdálkodásban.
2001 májusában is mét igazlatT-
sági tag lett a táffasá8baD. Zász.
lós feli'lgyeló bizottsági ta8 a ki.
vásárló MMB Rt'-ben csakúgy,
mint az MI Rt.-ben.

Villányi László az az iqazgató-
sági tag, aki az MM Rt. 199. év
végi megalakulása óta betölti ezt
a posztot, s egyben éYtizedek óta
a grdTllói szent István Egyetem
tanáIa, illetve tanszékvezetóje'
villányi tavaly óta v ezéigazgató.
ja az MMB Rt..nek, s szirrtén
2001 nyarától tölt be felügyelóbi.
zottsági tisztet az MI Rt.ben' Vil.
lányi 1993 óta tagja a szintén álla-
mi gazdasági múlttal rendelkezó,
de már korábban Drivatizált Fel.
sóbabádi Rt. igazgátóságának.

A székesfehérvári Jármy Pál
szintén az agrártársaság aIapítása
óta tagla a2 MM Rt' igazgatósá.
g1na}<. Az 1992_9ó.os idószak.
ban ó töltötte be a vezéÍíEazgatói
posztot, majd - asdóshoz ha.
sonlóan - csak az orbán.kor-
mány szÍnre lépése után' 1998 vé'
gétól kerül vissza Mezófalvára
mint igazgatósági tag' JáÍmyról
annyit érdemes tudni, hogy szo-
ros rokoni szálak fűzik Glattfel-
der Bélához' a GazdaságiMinisz.
térium politikai álIamtitkárához.
Ez azért is érdekes, mert Jármyt
azután néhány héttel nevezte ki
az APV Rt. Yezetése, hogy a Tor.
gyán JóZsef és Hingyi Beatrix-fé-
le malévos botÍány után orbán
Viktor kijeleDtette, hogy neves
és Yezetó politikusok rokonsága
nem kaphat befolyásoló pozÍciót
állami társaságoknál.

A nagytulajdonosok közÚl ne.
gyedikkéot az albcrtirsai lakos
Iózsef Csaba nevét kell említeni,
aki a privatizáció glótt a leglövi.
debb idót tölthette a mezófalvi
gazdaság ígazgatóságában, csu-
pán 2001. máius 25-étól tölti be
ezt a tisztet. U8yanakkor az álla-
mi gazdaságot kivásárló MMB
Rt.-ben felugyelóbizottsági tag,
míg a nagyuzem dolgait igazából
irányÍtó MI Rt..ben v ezérigazga.
tó, s nem mellékesen ó annak a
részvénynek a birtokosa, mely
elóvásárlási jogot biztosít tulaj-
donosának' Jóxeí Csaba neve
egyébként egy sor más vállalko-
zásban is feltúnil: ü gyvezető1e és
tulajdonosa a Business Angel
Kft..nek, amely fóként üzletvite'
li tanácsadással, Pénzügyi kiegé.
szÍtó tevékenysé8gel, társada'
lomtudományi, humán kutatás'
fejlesztéssel foglalkoziJ< 2000'
márciusi alapÍtása óta. szintén
iizletviteli taDácsadás az elsódle.
8eseo megjelölt tevékenységi kö'
re az Aklord Rt.-nek, amelyben
JÓzsef felügyeló bizottsá8i tag
volt 1999 márciusa óta, de a céget
tavaly novemberben,'végelszá-
molták''. Enól a cégról annyit
kell tudni' hogy a ,,dö8löttnek''
véIt Postabankos biteleket keze-
ló PB Workout KÍt' tulajdoná-
ban volt. Uzletviteli tanácsokat
ad az a szentendrei GtUe Kft. is,
amelynek ug).vezetését József
látja el 1995 óta' szintén felügye.
lóbizottsági tag József Csaba a
DeutéÍosz Rt..ben, amely szin-
té! itzletYiteli tanácsadással fog-
lalkozik a cégbírósági adatok
szerint.

Érdekes lehet még Jávor
László neve, aki a mezófalvi
nagyüzem ig^z8atóságának elnö-
ke lett tavaly május végén, s aki
egyben az Magyar Fejlesztési
Bank Rt.-ben a 12 á||ami gazda.
ság értékesítésén dolgozók egyi.
ke volt. A cégbírósági iratok sze.
rint JávorIal egy idóben a mezó-
falvi nagyüzem feliigyelóbizott.
ságába delegálta az MFB egyéb.
ként magát Baranyay Lászlót is,
az állami baok jelenlegi vezér.
\gazBatTjáÍ. '
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