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                                                   RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

                                   AZ LSI INFORMATIKAI ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 

  

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítvány (székhely: 
1037 Budapest, Bécsi út 324.) Alapítójaként tájékoztatja a társaság részvényeseit és mindenkit, akit 
a Társaság ügyei érdekelnek, hogy az Alapítványok felügyeletét ellátó Ügyészség álláspontját kéri 
abban a kérdésben, hogy kimeríti-e a Ptk.74/C. § (3)-ban leírt tilalmat a belső vizsgálat által feltárt 
összeférhetetlenségek? 

A Hun Mining Nyrt Igazgató Tanács Audit bizottsága, mint az LSI Alapítvány ma egyetlen és 
kizárólagos alapítója, az Alapítvány képviseletére az IT által kijelölt Tóth László IT tag által 
kezdeményezett alapítói vizsgálat eredményét teszi közzé. 

Nyilvánosan beszerezhető dokumentumok, mint: 

- Alapítványi alapító okirat, 
- Alapítvány beszámolója, éves eredmény kimutatása, 
- Közhasznúsági jelentés, 
- Cégkivonatok, 

 
 összevetése után az alábbi vélelmezett Ptk. 74/C összeférhetetlenségeket állapította meg: 

    

  

1,                 - Az LSI Informatikai Alapítvány  és az alapítvány kapcsolt vállalkozásainak : 

                   -  LSI Kiadó KFT, 

                   - LSI HJF KFT   könyvelését  az NTR Business Services KFT látja el, amely cég dr.  

                     Rényi Gábor alapító közvetett – Novotrade Investment  Svájc AG- tulajdona, 

 

2,               - dr. Rényi Gábor az LSI Alapítvány alapítása óta – kisebb megszakításokkal – a Hun  

                    Mining Nyrt IT tagja, pénzügyekért felelős alelnöke volt, mely  vélelmezve  

                    összeférhetetlen az alapítványi könyvelő cég közvetett tulajdonosi viszonyával. 

 

3,   Az LSI Alapítványt és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait könyvelő társaság az NTR Business  

     Services KFT ügyvezető igazgatója Zádorné Prazsák Gabriella aki 2011.-ig a Hun Mining Nyrt –  

     mint LSI Alapítvány  Alapító- pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettesi megbízatását látta el. 
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4,  az LSI  Alapítvány jelenlegi kurátora dr. Ivanovits Andrea, aki dr. Rényi Gáborral szoros üzleti – 
szerződéses-kapcsolatban áll, számos hazai és nemzetközi cégében jogi képviselője/kézbesítési 
megbízottja/delegáltja, mely vélelmezve  összeférhetetlen. 

Az LSI Alapítványt és leány vállalatait könyvelő NTR Business Services KFT tulajdonosa a Novotrade 
Investment  Svájc AG, azaz dr. Rényi Gábor alapító  kézbesítési megbízottja. 

 

Összefoglalva, a vélelmezett  összeférhetetlenségek láncolata alkalmas arra, hogy az alapító 
dr. Rényi Gábor un. „kézi vezérléssel” beavatkozzon a kuratórium munkájába.  

 

Az Alapító kéri az LSI Alapítványt felügyelő  T. Ügyészséget, hogy vizsgálja ki a 

vélelmezett összeférhetetlenségből eredő törvénytelenségeket és állítsa helyre a 

törvényességet. 

 

Az Alaptó felszólítja a regnáló kurátorokat, hogy a hamarosan a Hun Mining Nyrt  egyedüli 

alapítóként az  új kuratórium kijelölése után 5 évre visszamenő revizori vizsgálattal fogja 

elszámoltatni  kurátorokat az esetleges törvénytelen összefonódásokból eredő esetleges  

visszaélésekről.  

Mint 2013 02 10.-én  dr. Dányi úrnak küldött levelében az alapító Hun Mining Nyrt alapítói 

képviselője kérte a kuratóriumot a törvényes ügyvitelre, ehhez képest aggasztó mértékű 

kötelezettség vállalásokról, aggasztó mértékű „szakértői díjak” kifizetéséről szólnak az 

alapítóhoz érkező bejelentések! Aggasztó hír az is , hogy a 10 fő alá lecsökkent kuratórium 

hogyan hozhat döntéseket és hogyan teljesíthet kifizetéseket?  

Amennyiben az átadás-átvételkor az Alapító által kijelölt új kuratórium igazolja ezen 

bejelentések valódiságát, úgy bűntető feljelentésekre kell számítani a törvényeket  esetleg 

megszegő kurátoroknak. 

 

A Hun Mining Nyrt mint Alapító aggódik az LSI Alapítvány kuratóriuma által esetleg 

elkövetett jogsértések miatt, mert ezek sértik az ALAPÍTÓ jó hírnevét a tőzsdén. 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 19 

                                                                                                  Varga István  

        vezérigazgató  


