
Item: 4673
Kiad sor: 09/21/1989 20:41:25
Om Fejléc: kiad rvk1029 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: A Next 2000 dicstelen története
Hír:
München, 1989. szeptember 20. (SZER, Mérlegen) - A Next 2000
Kft. dicstelen története. Milyen akcióval próbálta átmenteni vagyona
egy részét az MSZMP? Ezt vizsgálja meg közelebbről Vadász János:

    - A hatalmi párt vagyonátmentési kísérlete a Next 2000 kódjelet
viselő fantom Kft. megalakítása az azt követő manőverekkel egyetemben 
lényegében lelepleződött, nem sikerült, de számolhatunk azzal, hogy a 
hasonló célú, de különböző módszerű próbálkozások még jó ideig velünk 
lesznek. Tulajdonképpen az úgynevezett átalakítási törvény is ezekbe a 
kísérletekbe illeszkedik.

    A hatalmi csoport azt szeretné elérni, hogy a formailag
részvénytársaságokká alakuló állami vállalatok felett kvázi-
tulajdonosi jogokkal felruházva azon vállalati és banki vezetők
rendelkezzenek, akiket a hatalmi apparátus helyezett posztjukra,
akik évtizedekig kiszolgálták a hatalmat, akiknek érdekei
összefonódtak a hatalom érdekeivel, akik ilyenformán maguk is a
hatalmi apparátus tagjai. És ennek az átjátszásnak a sikerét,
legalábbis azok elgondolásában, akik kitervelték, nem veszélyezteti
komolyan az a lehetőség, hogy az újonnan alakult részvénytársaságok
részvényeiből adott esetben magánszemélyek is vásárolhatnak. Nem
hogy nem veszélyezteti, de még elő is segíti, hiszen pontosan a
kinevezett kvázi tulajdonosok és vagyonkezelők határozhatják meg az
ilyen vásárlások feltételeit, és pontosan nekik van elég jövedelmük
ahhoz, hogy a részvényeket számukra kedvező feltételekkel megvegyék,
és ezzel kinevezett kvázi tulajdonosi jogkörüket közvetlen
magántulajdonosi jogcímmel is kiegészítsék. (folyt.)

Item: 4674
Kiad sor: 09/21/1989 20:45:30
Om Fejléc: kiad rvk1030 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Next 2000 dicstelen története - 1. folyt.
Hír:
Fennáll tehát a komoly veszély, hogy az állam- és párthatalommal
összefonódott kvázi-kapitalista réteg verbuválódik. A hatalmi
apparátus tagjaiból alakul egy réteg, amely tulajdonosi jogokra
próbá l igényt tartani, vagyis az általa előidézett csődből
gazdasági és politikai hatalmat kovácsolni. A szabad választás és az
azon megnyilvánuló többségi társadalmi akarat hivatott arra, hogy
ezt a kísérletet csírájában megakadályozza. De szeretnék rátérni a
Next 2000 Kft. ügyére, mert ez a kísérlet nagyon jól megvilágítja a
hatalmi csoport magatartását és gátlástalan módszereit. Lényegében a
következők történtek:



    Július végén a Magyar Szocialista Munkáspárt egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaságot alapított. Nem egészen világos,
hogy a kizárólagos tulajdonosként megjelölt egy személy maga az
MSZMP, mint társadalmi szervezet, vagy pedig az MSZMP által kijelölt
megbízott, aki az MSZMP nevében a tulajdonosi jogokat gyakorolja. De
az egyértelműen világos, hogy a kft. speciális formájáról van szó,
egyébként összhangban a tavaly hozott társasági törvénnyel, amelyben
az egész törzsbetétet egyetlen jogi személy birtokolja, tehát nem
osztja meg senki mással.

    A társasági törvény azt is előírja, hogy a kft. alapításakor a
törzstőke legalább 30 százalékát készpénzben kell befizetni, a többi
természetben, úgynevezett apportban is befektethető. Ennek megfelelően 
2,9 millió forintos alaptőkével jött létre a Next 2000 Kft., ebből egy 
milliót fizettek be készpénzben, az apportot pedig egy modern 
számítógép-berendezés képviselte. (folyt.)

Item: 4675
Kiad sor: 09/21/1989 20:49:45
Om Fejléc: kiad rvk1031 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Next 2000 dicstelen története - 2. folyt.
Hír:
Ebből talán arra lehetett volna következtetni, hogy az új kft.
komputerszolgáltatások nyújtásával kíván bekapcsolódni a gazdasági
életbe, legalábbis a teljes neve - Next 2000 Szervezési és
Gazdálkodási Kft. - nem mondott ellent ennek a föltevésnek. Valóban
formailag úgy festett ez a kft.-alapítás, mint egy szépreményű
egyéni vállalkozó próbálkozása, aki rendelkezik egy
komputerberendezéssel, van szerény megtakarított tőkéje és
feltehetően szakmai tapasztalata, és ennek birtokában viszi a bőrét
a vásárra.

    Eddig rendben is lett volna a dolog, de alig 5 nappal később a
Kft. tőkeemelési kérelmet nyújtott be az illetékes cégbíróságnál. Ez
a lépés sem szokatlan, különösen, ha a tőkeemelést természetben,
azaz apportban kívánják végrehajtani. A társasági törvény ugyanis
csak az alapításnál írja elő, hogy a tőke 30 százalékát készpénzben
kell előteremteni, későbbi tőkeemelések esetében ettől eltekint,
tehát megengedi, hogy a tőkeemelés akár teljes egészében is,
természetben, azaz gépek, munkaeszközök, ingatlanok formájában
történjék. Csak éppen a tőkeemelés mértéke bizonyult szokatlannak. A
Next 2000 Kft. ugyanis nem kevesebbet közölt, mint hogy 2,9 millió
forintos törzstőkéjét kereken négyszázszorosára kívánja fölemelni,
pontosan 1 milliárd 165 millió 270 ezer forintra. A Kft. a
kérelemhez egy átruházási okiratot is csatolt, amely tanúsította,
hogy az MSZMP Központi Bizottságának gazdálkodási osztálya az
említett értékben felsorolt ingatlan és ingó javakat a Next 2000
tulajdonába juttatta. (folyt.)



Item: 4676
Kiad sor: 09/21/1989 20:56:27
Om Fejléc: kiad rvk1032 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Next 2000 dicstelen története - 3. folyt.
Hír:
Mit is ölelt föl ez a lista? 11 pártüdülőt, illetve
üdülőtelepet, egy külügyi szállót, 8 vendégházat, 5 oktatási
létesítményt, 4 garázst, egy pártszékházat és - mintegy nosztalgikus
visszautalásként a parányi alapító tőkére -, különféle
számítógépeket is. De a négyszázszorosra gyarapított tőke több mint
90 százalékát ingatlanok tették ki. Ráadásul olyan ingatlanok,
amelyekben évtizedek óta a hatalmi elit tagjai élvezhették a
társadalomtól elkülönített kiváltságaikat. A lista összetételéből
azonban lehetetlen megállapítani, hogy az új kft. tulajdonképpen
mivel is kíván foglalkozni. Ha feltételezzük, hogy netán a vendéglátásban 
kíván tevékenykedni, vajon mit keres a vagyontárgyak között az 5 
pártiskola, a 4 garázs és a Nógrád megyei pártszékház épülete?

    Tanulságos a listán felsorolt ingatlanok értékelése is, mert
bármennyire is elképesztő az egy milliárdot meghaladó végösszeg,
különösen az 5 nappal korábbi elenyésző alaptőkéhez képest, nyomban
szembeötlik, hogy nevetségesen aláértékelték ezeket az ingatlanokat
a tényleges piaci értékükhöz képest. A balatonaligai és
balatonföldvári hatalmas luxusüdülő-komplexum 244, illetve 177
millióval, a budapesti külügyi szálló 36 millió forinttal, hogy csak
néhány kirívó példát említsek. Nem csoda, hiszen az átruházó, az
MSZMP Központi Bizottságának gazdálkodási osztálya az 1968-as
nyilvántartási értéket vette figyelembe, és tudjuk milyen ütemű
infláció viharzik az ingatlanpiacon több mint 20 év óta.

    Most pedig jól figyeljünk néhány dátumra, mert szerintem
fontosak a kísérlet kimenetele szempontjából. (folyt.)

Item: 4677
Kiad sor: 09/21/1989 21:01:45
Om Fejléc: kiad rvk1033 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - A Next 2000 dicstelen története - 4. folyt.
Hír:
A Kft. alapítása idén június 23-ikán történt. 5 nappal később
június 28-ikán nyújtották be a négyszázszoros tőkeemelésre vonatkozó
kérelmet a cégbíróságnál. Kettő nappal később, június 30-ikán hagyta
jóvá az Országgyűlés a földtörvény módosítását, amely többek között
kimondja, hogy társadalmi szervezet, lásd MSZMP is, nem ruházhatja
át másra a kezelésében lévő állami ingatlan tulajdonjogát. Egy
nappal később, július 1-sején életbe lép a földtörvény módosítása és
13 nappal később, július 14-ikén a budapesti cégbíróság elutasítja a
tőkeemelési kérelmet pontosan és helyesen a földtörvény új
módosított cikkelyére hivatkozva.



    Ezek a dátumok csábítanak a találgatásra. Mi történhetett?
Valaki az apparátus központjában talán észbe kapott: gyorsan át kell
menteni a párt ingatlanvagyonának egy részét, mielőtt a
földtörvény-módosítás ezt megakadályozza. Nosza, sebtében
rögtönözzünk egy kft.-t, és késedelem nélkül kérjük a tőkeemelést,
ami az átmentést biztosítja. De valahol műhiba csúszott a rögtönzött
akcióba. Akár az országgyűlési jóváhagyás dátumát nem sikerült
késleltetni, akár a cégbírósági jóváhagyás dátumát nem sikerült
siettetni, a lényeg az, hogy nem sikerült, ami megnyugtatóan
sejteti, hogy a hatalmi gépezetet már nem lehet összehangoltan
működtetni az átmentési kísérletek érdekében sem. +++


