
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
  elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
  az igazgatóság tagja 1999. február 24-től
  tagja az igazgatóság társaságirányítási és 
javadalmazási bizottságának

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a kereskedelmi és 
Hitelbank rt.-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgató-
helyettese. a magyar takarékszövetkezeti bank rt. vezérigazgatója 
1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a magyar bankszövetség elnökségének tagja, 
2001-től tagja a european round table of industrialists szakmai szer-
vezetnek. 2007-től esztergom város díszpolgára, 2009 szeptembe-
rétől a budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az 
otP bank igazgatóságának tagja.

hernádi zsolt
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 
2001-től
  az igazgatóság társaságirányítási és javadalmazási 
bizottságának elnöke

a pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, 
bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium 
volt. dolgozott a mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztériumban, 
valamint a magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a kereskedelmi és 
Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az otP bank nyrt. elnök-
vezérigazgatója. a 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt évre megerősí-
tette az otP bank nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. tagja az egyik 
legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a masterCard európai 
tanácsadó testületének, társelnöke a vállalkozók és munkáltatók 
országos szövetségének (vosz). 2004-től a nyugat-magyarországi 
egyetem címzetes egyetemi tanára. dr. Csányi sándor tagja a banki 
tanulmányok nemzetközi intézetének. 2010 júliusa óta a magyar 
labdarúgó szövetség elnöke. 2012 januárja óta a kínai-magyar Üzleti 
tanács társelnöke.

dr. csányi sándor

igazgatóság

mol-CsoPort PozíCiók:

  a társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
  az igazgatóság tagja 2007. október 12-től
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak 2013. 
szeptember 5-től

  az ina Felügyelő bizottságának tagja 2010 áprilisától
  az Fgsz zrt. Felügyelő bizottságának tagja 2011 
májusától 

1978 és 2001 között a borsodChem rt.-nél töltött be különböző 
vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az árosztály vezetője, 1987 
és 1991 között a közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig 
a borsodChem rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közremű-
ködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt 
követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizáció-
jában. kulcsszerepet játszott a borsodChem részvények tőzsdei beve-
zetésében. 2001-től a tvk vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól 
a mol-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptembe-
rétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi 
vezérigazgató-helyettese volt. a mol-csoporton belül a slovnaft a.s. 
igazgatóságának 2004 és 2008 között, a tvk nyrt. igazgatóságának 
2001 és 2011 között volt tagja.

molnár józsef
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési bizottságnak

1976-tól pénzügyi szakemberként tevékenykedik, külföldi és magyar 
fejlesztési és kereskedelmi bankokban töltött be vezető tisztsé-
geket. 1996-tól 1998-ig a budapesti értéktőzsde elnöke. Pénzügy-
miniszter 1998 és 2000 között, majd a magyar nemzeti bank elnöke 
2001-től 2007-ig. a Cig életbiztosító zrt. alapítója, 2007-től 2010-ig 
a Felügyelő bizottság elnöke. 2010–2014 között a magyar nemzeti 
bank Felügyelő bizottság elnöke.

járai zsigmond 

Igazgatóság

245



mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak
  tagja a Pénzügyi kockázatkezelési bizottságnak  
2014. február 20-tól

1989-től a Parragh kereskedelmi és Holding zrt. elnök-vezérigazga-
tója. 1993-tól az mgyosz elnökségi tagja, közben 1994–2000 között 
alelnök. a miniszterelnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 
1998-tól 2002-ig. 2000-től a magyar kereskedelmi és iparkamara 
elnöke, 2003–2010 között a gysev rt. alelnöke. 2003-tól a kavosz 
zrt. Felügyelő bizottságának, 2009-től a kavosz vállalkozásfejlesztési 
zrt. igazgatóságának elnöke. 2003–2011 között a gazdasági és szociális 
tanács, 2011-től a nemzeti gazdasági és társadalmai tanács elnöke. 
2002–2010 között a meHib zrt, eXim bank zrt, gysev zrt. igazgatósá-
gainak volt tagja. 2010–2011 között a malév igazgatóságának tagja. 
2014-től az államreform bizottság és az mkb igazgatóságának tagja. 
a nyugat-magyarországi egyetem és a budapesti gazdasági Főiskola 
címzetes főiskolai tanára, valamint a gazdasági tanácsának tagja.  
a nemzeti gazdasági és társadalmi tanács gazdasági oldalának elnöke.

dr. parragh lászló
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  tagja a Pénzügyi kockázatkezelési bizottságnak  
2014. május 30-tól
  tagja a társaságirányítási és javadalmazási 
bizottságnak 2014. május 30-tól

dr. anthony radev 22 évig volt a mckinsey & Company igazgatója. 
1991-ben csatlakozott a vállalathoz németországban, és egyike volt a 
kelet-európai iroda alapítóinak 1993-ban. személyesen nyitotta meg a 
mckinsey budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és bukaresti 
(2008) irodáit, valamint irányította a mckinsey kelet-európai Pénz-
ügyi intézeti munkacsoportját. dr. anthony radev számos projektben 
vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában 
egyaránt, különböző pénzintézetektől, a szolgáltató szektoron át, 
több ipari vállalatig. magyar, német és bolgár állampolgár.

dr. anthony radev
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  a slovnaFt igazgatóságának elnöke és a vállalat 
vezérigazgatója

  az ina Felügyelő bizottságának tagja 2011 májusától
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak  
2014. május 30-tól

a Pozsonyi Commenius egyetem jogi karán szerzett diplomát és 
egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a 
Csehszlovák országgyűlésben (Prága). 1994-ben a közép-európai 
alapítvány egyik megalapítója, jelenleg igazgatótanácsának tagja. 
1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. 
számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb 
átalakítási projektjeiben (us steel, France telecom, otP, mol), majd 
2002 óta a slovnaFt és a mol stratégiai partnerségét és integráci-
óját előkészítő munkacsoport tagja. mielőtt 2005-ben a slovnaFt 
igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő bizottság tagjaként dolgo-
zott. 2006 márciusában a slovnaFt vezérigazgatójává nevezték ki. 
2010. áprilistól a mol-csoport executive board tagja lett. a 2012-ben 
megalapított szlovák-magyar kereskedelmi és ipari kamara elnöke.

judr. világi oszkár
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  a társaságirányítási és javadalmazási bizottság tagja

szakmai pályafutását a Wolf bergstrasse cseh irodájának értékesítési 
igazgatójaként kezdte. 1994-ben a janka radotín vezérigazgatója lett, 
ahol a lennoX (usa) mint stratégiai partner csatlakozását követően 
megválasztották az igazgatóság elnökének. 2000 és 2004 között részt 
vett a nagy múltú cseh gépipari vállalat átalakításában, az új Škoda 
Holding elnök-vezérigazgatója lett. 2004. februártól 2011. szep-
tember közepéig a Čez a. s. elnök-vezérigazgatója. 2011. szeptembertől 
2013. októberig a Čez a. s. Felügyelő bizottságának elnöke. a mol igaz-
gatóságában betöltött tagsága mellett tagja a Prágai tőzsde Felügyelő 
bizottságának; (2007 és 2009 között a Cseh vasutak Felügyelő bizott-
ságának is tagja volt, valamint 2007 és 2011 között a Cseh köztár-
saság ipari és közlekedési szövetség alelnöke). 2010-től 2014. májusig 
a vig (vienna insurance group) Felügyelő bizottságának tagja. emel-
lett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény irányító-, vagy 
felügyelő testületének is tagja. a Cseh köztársaság állampolgára.

dr. martin roman    
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mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. július 1-jétől
  tagja a társaságirányítási és javadalmazási bizottságnak  
2014. július 1-jétől
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizottságnak 2014. július 1-jétől

Prof. martonyi jános az állam- és jogtudományok doktora, az állam- és jogtudományok 
kandidátusa címet szerzett 1979-ben, politikus, jogtudós, diplomata, ügyvéd, egyetemi 
tanár. 1984 és 1994 között különböző pozíciókat töltött be a külkereskedelmi, illetve 
kereskedelmi minisztériumban, majd közigazgatási államtitkár a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok minisztériumában, később a külügyminisztériumban, 1994 és 1998 között, 
majd 2002 és 2009 között a baker & mackenzie nemzetközi ügyvédi iroda vezetője. az 
első és második orbán-kormány külügyminisztere (1998–2002, 2010–2014).
1987 óta számos magyar és külföldi egyetemen oktat, köztük az elte állam- és jogtu-
dományi karán, a szegedi tudományegyetemen, a brugge-i és natolin-i (varsó) európa 
egyetemen és a közép-európa egyetemen, tagja a Professzorok batthyány körének és 
a tudományok és művészetek európai akadémiájának. évtizedek óta publikál tanul-
mányokat és esszéket a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi jog, a versenyjog, az 
európai integráció, a közép-európai együttműködés, valamint a geopolitika és a 
globális szabályozások területén. 
nemzetközi választottbíró, az iCsid (international Center for the settlement of invest-
ment disputes) választottbírói testületének tagja. 
számos kitüntetést kapott: a magyar köztársasági érdemrend középkereszt a csil-
laggal, a francia becsületrend (parancsnoki és főtiszti fokozat), a francia nemzeti 
érdemrend, brit, osztrák, lengyel, bolgár állami kitüntetéseket.

prof. martonyi jános
mol-CsoPort PozíCiók:

  az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  tagja a Pénzügyi és kockázatkezelési 
bizottságnak 2014. május 30-tól
  tagja a Fenntartható Fejlődés bizott-
ságnak 2014. május 30-tól

dr. anwar al-kharusi az ománi szultanátus állampol-
gára, aki diplomáját a londoni egyetem olajmérnöki 
szakán (imperial College) szerezte, majd fizikából bs 
fokozatot szerzett a bristoli egyetemen (mindkettő 
anglia). több mint 20 éves olaj- és gázipari tapaszta-
lattal rendelkezik, vezetői beosztásokat töltött be olaj-
mezőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. dolgozott 
az ománi olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000), 
a shell nemzetközi kutatás és termelésnél Hollandi-
ában (csoportvezető, 2000–2005), knowledge reser-
voir uk limited  vállalatnál (közel-keleti regionális 
vezető, 2007–2009) és az ománi olajipari társaságnál 
(nemzetközi Fúziók & akvizíciók vezető – upstream, 
2009-től folyamatosan). dr. anwar al-kharusi jelenleg 
az ománi olaj- és gázipari minisztérium tanácsadója.

dr. al-Kharusi anwar
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