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Allami gazdaságok
tulajdonviíltása
a valódidolgozókmegkerülésével

Thükkösrészvénytechnikák
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

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 Bcfcktctési Rt (MMB RL) Dcvet kápt2'
.bÍr s cbben
több6égi braidoDÍ{sszcl
az c$r
töÍvényszsvazása'lk.Iúával Etód6í.
napprl koráböa! IétÍebozbtlMeúÍaJ...............9-:r!PgT_iFt-...
.., tott pívatiáció6 tórvéoy okáE kcÍ0]t v.alEr€st RL (MI Rt) Utóbbi égben
A tcrmóföldjci aiaóségéÍ6l blrcs Me. abba az áIaEi gazdssági törbc' aocly.
azoütlo.ún€m találjul Ete8 a mezG
zóföld sdvébcn t2lálható Mezóíalv&
Íól a Lormá'y taYaly máÍciusban dön'
fÁlvai íll.ni qa"jasá8 több száz dolgo
A' itt mú}rdó Á|1Afri eazdaság jo9. tött ús/, hoB/ az APv Rt.tól térítás- zójáL A 6ziÁtéD30 Eil.liós alaptókéjú
utódja' a Mczófslvai Mez6gzzn2sÁg EcDtcseD az MFB-hez kerl[ s az áIla. é8 l&tÉíycl:ból 9-9 Eilliót _ 30.30
Rt. (MM Rt) az utóbbi évekb€! vala- mi barjt végzi_ a privatiációc tóÍvély százalékoetulajdorészt. - jcgactt a
miYe|tótJttÍdi.Dt9 czcr hekt&t Mrcl az áltr] máÍ ncm szabáyozya _ a mAEá. é8bítÚ6ági.dstot sz€riEt JáÍmy Pá és
áIamtól, s ebt'ól6500 hckár a vá!tó'
D6ításL
2á5zló6 Tbor. ó{ millió forhtot Íordr
1J ezeÍhekúr a s/cP. A úrsa5á82!00
Az MM RL eDDek megfelelóeD ta' tott a 10 czr. foÍintG Dévértélú
régkarácsooya elótt' c8y költségvetési valy keÍÍiltaz ott dolgozók és a me' vélyclbc vIlályi
I-ászló és JózJef

Gaba' a.nlisaámu'l.re2s2o százatéko6
tula!'oDáránÍ jelcnGt!
A v.zctó fi9f.égvi.cló&öo tí az
MMB R!+€n ésaz 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 nélrányat máÍa kilencvcttB évct c|ejétól
isEcÍhctDck a volt á||adi ''zd.adg
dokozói, s akiktcl m6t Í{szvéDyesi
sorsukbá! osztozDak?
FolyLaÍás4 18.oualon
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A kétkezidolgozókkisrészvényessé
váltak

kerültek
Uj birtokosokhoz
a mezőfalviföldek
A nagytulajdonosok
közÚl ne.
gyedikkéotaz albcrtirsai lakos
A mezőfalvi nagyilzemnélkato- Iózsef Csabanevétkell említeni,
nás fegyelmezettségéról
híresa aki a privatizációglótt a leglövi.
székesÍehérvári,
majd kápol. debb idót tölthette a mezófalvi
nyásoyékilakos Zászlós Tibor gazdaság ígazgatóságában,csuI992-bert, az Antall.kormány pán 2001.máius25-étóltölti be
idejénlett a táÍsaság
igazgatósá. ezta tisztet.U8yanakkoraz állagának elnöke, de erről a tisztétól mi gazdaságotkivásárló MMB
tag,
1996nyarán megvált'Róla a Fe. Rt.-benfelugyelóbizottsági
jér megyeikrzséglakói annyit míga nagyuzemdolgaitigazából
tudnak,hogykorábbana baracs- irányÍtóMI Rt..benv ezérigazga.
kai börtön gazdasági igazgatója tó, s nem mellékesen
ó annaka
volt' s a kisegítógazdaságokon részvénynek
a birtokosa,mely
keresztül szerezhetett tapasz. elóvásárlásijogot biztosíttulajtalatot a mezópazdálkodásban.donosának'Jóxeí Csaba neve
2001 májusában is métigazlatT- egyébként
egy sor más vállalkoés
sági tag lett a táffasá8baD.Zász. zásbanis feltúnil:ü gyvezető1e
lós feli'lgyelóbizottságita8 a ki. tulajdonosaa BusinessAngel
vásárló MMB Rt'-bencsakúgy, Kft..nek,amelyfókéntüzletvite'
li tanácsadással,
kiegé.
mintaz MI Rt.-ben.
Pénzügyi
társada'
Villányi László az az iqazgató- szÍtó tevékenysé8gel,
sági tag,aki az MM Rt. 199. év lomtudományi,humán kutatás'
végimegalakulásaóta betölti ezt fejlesztésselfoglalkoziJ<2000'
a posztot,s egybenéYtizedekóta márciusi alapÍtásaóta. szintén
a grdTllói szent IstvánEgyetem iizletvitelitaDácsadás
az elsódle.
tanáIa, illetve tanszékvezetóje' 8eseomegjelölttevékenységi
kö'
villányi tavalyóta vezéigazgató. re az Aklord Rt.-nek,amelyben
ja az MMB Rt..nek, s szirrtén JÓzsef felügyeló bizottsá8i tag
2001nyarátóltölt be felügyelóbi. volt 1999márciusaóta,de a céget
zottságitisztetaz MI Rt.ben' Vil. tavaly novemberben,'végelszálányi 1993óta tagjaa szinténálla- molták''.Enól a cégrólannyit
mi gazdaságimúlttalrendelkezó, kell tudni' hogy a ,,dö8löttnek''
de már korábbanDrivatizáltFel. véItPostabankos
biteleketkezesóbabádi Rt. igazgátóságának.
ló PB Workout KÍt' tulajdonáA székesfehérvári
Jármy Pál ban volt. Uzletvitelitanácsokat
szinténaz agrártársaságaIapítása ad az a szentendrei
GtUe Kft. is,
József
óta tagla a2 MM Rt' igazgatósá. amelynek ug).vezetését
g1na}<.
Az 1992_9ó.osidószak. látjael 1995óta' szinténfelügye.
ban ó töltötte be a vezéÍíEazgatóilóbizottsági tag József Csaba a
posztot,majd - asdóshoz ha. DeutéÍosz
Rt..ben,amely szintanácsadással
sonlóan - csak az orbán.kor- té! itzletYiteli
fogmányszÍnre
lépése
után'1998vé' lalkozik a cégbírósági
adatok
gétól kerül vissza Mezófalvára szerint.
mint igazgatóságitag' JáÍmyról
Érdekes lehet még Jávor
annyitérdemes
tudni,hogyszo- László neve, aki a mezófalvi
ros rokoniszálakfűzik Glattfel- nagyüzemig^z8atóságának
elnöderBélához'a GazdaságiMinisz. ke lett tavalymájusvégén,
s aki
tériumpolitikai álIamtitkárához. egyben az Magyar Fejlesztési
Ez azértis érdekes,
mertJármyt Bank Rt.-bena 12 á||amigazda.
azutánnéhányhéttelnevezteki ság értékesítésén
dolgozókegyi.
az APV Rt. Yezetése,
hogya Tor. ke volt.A cégbírósági
iratoksze.
gyánJóZsefésHingyiBeatrix-fé- rint JávorIalegyidóbena mezóle malévosbotÍányután orbán falvi nagyüzemfeliigyelóbizott.
Viktor kijeleDtette,
hogy neves ságábadelegáltaaz MFB egyéb.
ésYezetó politikusokrokonsága kéntmagátBaranyayLászlót is,
nem kaphatbefolyásolópozÍciót az állami baok jelenlegivezér.
államitársaságoknál.
\gazBatTjáÍ.
'
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