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Rendkívüli tájékoztatás 

 

A HUN MINING NyRt. Igazgatósága 2013. január 25-i határozata alapján a fellelhető, illetve a 

rendelkezésére bocsátott dokumentumok felhasználásával megvizsgálta az LSI Informatikai 

Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány kezelésének módját 

a Társaságon belül. 

 

A megállapítások az alábbiakban összegezhetők: 

 

1) Dr. Rényi Gábor a nevezett Alapítvány működését annak megalapítása óta figyelemmel 

kísérte, annak tevékenységét minden részletében ismerte, ennek ellenére nem lépett, 

illetve nem tájékoztatta az Igazgatóságot  az Alapítvány folytatólagos több milliárdos 

nagyságrendet elérő vagyonvesztéséről. 

2) Amikor 2010. novemberében az Alapítvány más alapítói a tudomásukra jutott 

információk alapján a kuratórium visszahívását és új kuratórium kijelölését 

kezdeményezték, Dr. Rényi Gábor és Kunovits Jenő urak az erről folytatott „alapítói 

gyűlésen” részt vettek, a döntést támogatták. 

3) Dr. Rényi Gábor és Kunovits Jenő aláírásával 2011. szeptember 16-án bejelentést tettek a 

Fővárosi Bíróságra, miszerint az „Alapítvány ügyében hozott 2010. november 25-i 

alapítói határozathoz, módosított alapító okirathoz eredetileg történt hozzájárulásunkat, 

valamint a 2011. július 4-én a T. Bírósághoz a kérdéses okiratokra való hivatkozással 

benyújtott kérelmet a magunk részéről visszavonjuk”. A vizsgálat megállapította, hogy 

Dr. Rényi Gábornak az aláírás pillanatában egyedül nem volt cégjegyzési jogosultsága, 

Kunovits Jenő pedig csak az Igazgatóság jóváhagyásának megszerzése után (amit nem 

kért és nem kapott meg) írhatott volna alá. Az alapító okirat Kunovits Jenő számára csak 

együttes aláírási jogot biztosított. A fentiekből eredően Dr. Rényi Gábor és Kunovits Jenő 

urak a Hun Mining Nyrt. Igazgatótanácsának tudta és jóváhagyása nélkül szabálytalanul, 

felhatalmazás nélkül jártak el, emiatt az általuk tett jognyilatkozatok semmisnek 

tekintendők. 

4) A vizsgálat megállapította, hogy Kunovits Jenő volt vezérigazgató-helyettes, 2011. 

szeptember 19-én, vagyis a rendkívüli felmondásának napján jutatta be a dokumentumot 

személyesen a Bíróságra, amely felettébb aggályos. 

5) Dr. Rényi Gábor 2012. február 13-án kísérlet tett az alapító okirat olyan módosítására, 

amely a leváltott kuratóriumot megerősítette volna, és a HUN Mining NyRt. helyett Dr. 

Rényi Gábort ruházta volna fel az alapítói jogok gyakorlásával visszavonhatatlan módon. 

Az alapító okirat módosítás az Alapítók  egységes  akaratának hiányában nem történt 

meg. 

Az Igazgatóság a fentiek alapján végérvényesen érvénytelennek nyilvánítja Dr. Rényi Gábornak 

a Társaság nevében a nevezett alapítvánnyal kapcsolatos mindennemű jognyilatkozatát, 

meghatalmazását, kijelölését. 

 

Annak vizsgálatát, hogy a kuratórium leváltásának 3) pontban leírt akadályozása milyen anyagi 

vagy egyéb okból történt, annak milyen kihatása volt az Alapítvány vagyonára, az Igazgatóság a 

folyamatban lévő rendőrségi eljárások hatáskörébe utalja, beleértve Kunovits Jenő 2011. 

szeptember 19-én tett szabálytalan, hatáskörét túllépő, jóváhagyás nélküli jognyilatkozatát is. 

 

Budapest, 2013. február  01.      HUN MINING Nyrt. 


