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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS.
A Hun Mining Nyrt Igazgató Tanácsa - az AUDIT BIZOTTSÁG vizsgálatának lezárásával –
tájékoztatja a részvényeseit dr. Rényi Gábor volt IT pénzügyekért felelős alelnök 2012.
02. 27.-i KÖZGYŰLÉSEN az IT tagságának visszahívása után elrendelt belső vizsgálat
eredményeiről.

A vizsgálat a következő megállapításokat tette:
Dr. Rényi Gábor a Novotrade Nyrt alapítójaként /1984/ a későbbi név utódoknál látott el különféle
vezetői megbízásokat.
A belső vizsgálat:
- 2006-2010 évek,
- 2010-2012 évek vizsgálatára terjedt ki.
MEGÁLLAPÍTÁSOK.
- 2010 03 16.-án dr. Rényi Gábor tulajdonát képező GIG Holding szervezésében
szindikátusi szerződés aláírására került sor, ahol bányász befektetők tőkeemelési
szándékkal tették be apportjukat az akkor Genesis Energy Nyrt-be. A
szervezésért dr. Rényi Gábor cca. 2 millió darab új a KELER által keletkeztetett
részvényt kapott jutalékként a bányász befektetőktől.
- Dr. Rényi Gábor a Genesis Energy Nyrt fő részvényesével a GCM vezetőivel Herald
Janssennel összefogva:
- a. A szerződésben garantált korábbi tartozás és követelésmentes 2010 08 01.-i
átadás-átvételi állapotot nem biztosították, ezzel a szindikátusi szerződést
súlyosan megszegték.
- b. Eltitkolták a GEI totális csőd helyzetét, eltitkolták a korosított 30, - 60, - 90
napon túli tartozásokat.
c. 2010 08 01.-ig az új IT felállásáig eltitkolt tagi hitelekkel tartották életbe a GEI
- it, hogy ne derüljön ki a valós csődhelyzet.
d. 2010 08 01 után dr. Rényi Gábor az IT pénzügyekért felelős alelnökeként
megszüntette a Társaság likviditásának további biztosítását és a GCM-el
együtt az új bányász befektetőket tették felelőssé a likviditási gondokért.
e. A tőke emelés során keletkezett fedezet adásának a PPO biztosítását az új
részvénycsomagok letétbe helyezésének kötelezettségével a bányász
befektetők eleget tettek, de a GIG Holding, dr Rényi Gábor a GCM Herald
Janssen nem tettek eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek.
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f. Gyakorlatilag a dr. Rényi Gábor és Herald Jannsen a bányász befektetőket
becsapta, csalást követtek el, szerződésszegésük miatt az új részvényeket a
Társaság, a mai napig a Társaság a tőzsdére bevezetni nem tudta.
Dr. Rényi Gábor több konkrét esetben a sajátjaként kezelte a Társaságot nem
vette figyelembe azt, hogy erre egy nyílt tőzsdei részvénytársaság
kisebbségi részvénycsomagja nem jogosítja fel.
A. Alapítóként – IT döntés, az IT tájékoztatása nélkül- létrehozta.
I: LSI Informatikai Alapítványt,
a. Dr. Rényi Gábor eltitkolta az IT előtt az Alapítvány létrehozását,
b. Dr. Rényi Gábor az alapítói jogokat sajátjaként kezelte,
c. Dr. Rényi Gábor IT határozat nélkül hozott döntéseket, egyedül írta azokat alá,
melyek így semmisek.
Azon aláírás, melyen Kunovits Jenő neve szerepel szintén semmis, mert IT döntés
nélkül a vezérigazgató helyettes nem írhatott volna alá a Társaság nevében.
II. Egészségforrás Alapítványt.
a: Dr. Rényi Gábor eltitkolta az IT előtt az Alapítvány létrehozását,
b: Dr. Rényi Gábor az alapítói jogokat sajátjaként kezelte,
c. Dr. Rényi Gábor bármely okiratot az Alapítványban aláírt semmis, mivel az
IT részéről erre nem volt felhatalmazása.
d. Dr. Rényi Gábornak egy személyben aláírási jogosultsága nem volt.
B. Az Alapítványok.
- az éves mérlegekben és eredmény kimutatásokban nem szerepeltek, ezek létéről a dr.
Rényi Gábor a részvényeseket nem tájékoztatta.
- az IT tagoknak – egységes irányítási rendszer ellenére - az Alapítványok
tevékenységéről nem volt tudomásuk.
Az új vezérigazgató 2010 08 01-től vette át a Társaság operatív menedzsment irányítását.
Több levél érkezett az Alapítványi ügyekben, melyeket minden esetben Kunovits
Jenő és Prazsák Gabriella vezérigazgató helyettesek válaszolták meg, akik „régi” dr.
Rényivel kapcsolatos Alapítványok a vezérigazgató nem foglalkozzon vele! Nem is
kerültek e miatt az Alapítványok az IT látókörébe.
- Dr. Rényi Gábor az /2010 08 01 - tól a visszahívásáig 2012 02 27/ IT előtt eltitkolta a
Sun Books Kft - a Magyar Posta pereit és követeléseit.
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a, Dr. Rényi Gábor visszahívása után derült ki a Magyar Posta 1,5 Mrd Ft-os
követelése a Hun Mining Nyrt-vel szemben, mely kötelezettségről dr. Rényi
Gábor sem a Társaság könyveiben, sem IT tagsága alatt az IT részére nem
adott számot. A Társaság könyveiben az évek óta tartó követelés nem lett
bevezetve, fedezetet arra nem képeztek, a követelés a könyvekben még
elhatárolódva sem látszik.
b, Dr. Rényi Gábor eltitkolta a Társaság előtt, hogy a Társaságunk I. fokú
felperesként perben áll a - Sun Books KFT felszámolása során - prof. Dr.
KOLOSI Tamással és Társaival.
Dr. Rényi Gábor ebben a perben is az I. rendű felperes Hun Mining Nyrt - ét sajátjaként
kezelve a magán cégeit II-III-IV rendű felperesként egy ügyvéddel, dr. Kis
Gáborral a Hun Mining Nyrt jogtanácsosával képviseltette a perben. Ez
nyílván valóan etikai és érdek sérelmeket rejthet magában. A perbe hívásról
IT döntés nem született, sem IT tájékoztatást dr. Rényi Gábor nem adott.
Dr. Rényi Gábor magán cégei összeférhetetlenül könyvelték a Hun Mining Nyrt / és
a név elődei / társaságokat.
Nevezett magán cégek, melyben dr. Rényi Gábor tulajdonos volt:
1. NTR Office KFT,
2. Novotrade Rendszerház Kft.
A helyzetet súlyosbítja az, hogy dr. Rényi Gábor a könyvelő cégek tulajdonosaként a
Hun MINING Nyrt pénzügyekért felelős IT alelnöki beosztását is ellátta,
mely összeférhetetlen.
- Könyvelő cégében NTR Office Kft - ben lévő ügyvezető Kunovits Jenő a Hun
Mining Nyrt vezérigazgató helyettesi beosztását is ellátta, mely
összeférhetetlen.
- Az NTR Office KFT könyvelő cégben Prazsák Gabriella főkönyvelői feladatokat
látott el, könyvelte többek között a Genesis Energy Nyrt-ét, mellette a
Genesis Energyben pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettes volt, ami
összeférhetetlen.
Ilyen összeférhetetlen összefonódás lelepleződése után az IT a dr. Rényi Gábor összes
magán társaságával a szolgáltatási szerződéseket felbontotta, a kiállított
számlákat hibás teljesítés és túlszámlázás miatt visszautasította.

_________________________________________________________________________________________________________
3

HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.
Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-047607
Adószám: 10181678-2-42.
Bankszámlaszám: 10700024-02079709-51100005

- Dr. Rényi Gábor bosszúból a Társaság korábbi székhelyén tárolt a Társaság tulajdonát
képező könyvelési anyagokat, a mai napig törvénytelenül visszatartja.
- Hűtlen és hanyag kezelést vélelmezve 2011.-évben a GCM által kiállított un.
Debenture adóslevél eredeti példánya a Hun Mining Nyrt akkori hivatalos
székhelyén /dr. Rényi Gábor tulajdonát képező irodában/ Budapest XIII.
Szent István krt. 18 eltűnt.
Egy szigorúan számadásra köteles ADÓSLEVÉL a Társaság pénzügyekért felelős
alelnökénél, a Társaság székhelyén nem tűnhet csak úgy el! Az eltűnt
DEBENTURE Adóslevelet egy fedezetlen és avalálatlan /banki garancia
nélküli/un. saját váltócsomaggal helyettesítették, melyet egyetlen bank sem
faktorál és nem ismer el! A váltó csomag értéke cca. 1,5 millió € és 3 millió
CAD dollár.
- IT döntés alapján dr. Rényi Gábor pénzügyekért felelős alelnöke a lichtensteini
Valertis Banknál lévő személyes kapcsoltra hivatkozva 325.000.- € váltó
csomagot faktorálásra, beváltásra felvett, mely váltó csomag /2 db/ eltűnt!

A fenti sorozatos szabálytalanságok és a Társaságot ért károk miatt az IT
büntető feljelentést kezdeményezett ismeretlen tettes ellen a BRFK
Gazdaságvédelmi Kiemelt Ügyek Főosztályánál.

Budapest 2013 04 23.
Hun Mining Nyrt Igazgató Tanács
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