
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:

  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 szeptemberétől 
a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a csoport pénzügyi vezér-
igazgató-helyettese volt. a mol-csoporton belül a slovnaft a.s. igaz-
gatóságának 2004 és 2008 között, a tvk nyrt. igazgatóságának 2001 
és 2011 között volt tagja.

molnár józsef

ügyvezetÔ testület

mol-CsoPort PozíCiók:

  a termékelőállítás- és kereskedelem divízió ügyvezető 
igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött 
downstream üzletág ügyvezető igazgatója  
2011. május 1-jétől
  a tvk igazgatóságának tagja 2011 május 1-jétől
  2007. novembertől ies mantova igazgatóságának elnöke
  2003-tól a tagja a slovnaFt igazgatóságának
  2012-től tagja az ina Felügyelő bizottságának

1984 és 1991 között a mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál 
kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával 
foglalkozott. 1991 és 1998 között a mineralimpex és a Phibro energy 
magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai 
kereskedelmével foglalkozó allcom trading inc. céget vezette.  
a mol nyrt.-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakí-
tott Pb-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a mol nyrt. értékesítési igaz-
gatójaként a mol által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, 
vegyipari termékek, bitumen, Pb, kenőanyagok stb.) értékesítéséért 
felelős. 2002-től 2003-ig a mol nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevé-
kenysége az értékesítés mellett a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz 
szükséges alapanyagok beszerzésével bővült.

horváth ferenc
mol-CsoPort PozíCiók:

  Pénzügyi vezérigazgató-helyettes 2011. május 1-jétől
  tagja az ina audit bizottságának

1991–1992 között a general electric – tungsram-nál dolgozott saP 
szakértőként, majd 1992–1994 között az arthur andersen-nél könyv-
vizsgálói és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban 
csatlakozott a boston Consulting group-hoz, ahol magyarországon, 
németországban és ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. karri-
erjét 2003-tól a mol nyrt-ben folytatta tovább. 2006 áprilisától az 
Ügyvezető testület tagja. a slovnaFt a.s. Felügyelő bizottságának 
elnöke volt 2011-ig., valamint az ina d.d. Felügyelő bizottság és a ies 
igazgatóság tagja 2012-ig. 2006–2011 között a társasági támogatás 
Ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

simola józsef
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mol-CsoPort PozíCiók:

 kutatás-termelés divízió ügyvezető igazgatója

több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kutatás 
és termelés területén, többek között észak-amerikában, dél-ameri-
kában, az északi-tengeren, a közel-keleten és oroszországban. 
mielőtt a mol-csoporthoz csatlakozott volna, a tnk-bP ügyve-
zető igazgatója és alelnöke volt, korábban pedig az exxonmobil 
Qatar elnök-vezérigazgatói pozícióját töltötte be. dodds úr általános 
mérnök és olajipari mérnök diplomával rendelkezik.

alexander dodds  
mol-CsoPort PozíCiók:

 ina d.d. igazgatóságának elnöke 2010. április 1-jétől

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi tanácsadó kft. munkatársa 
volt, majd 1992 és 1995 között az eurocorp Pénzügyi tanácsadó kft.-
nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a mol 
Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a tőkepiaci műve-
letek igazgatója volt. 1999-től a stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 
2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 
júniusától a mol-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 
2001 óta a mol eb tagja. 2004. szeptember és 2011. június között a 
mol nyrt. kutatás-termelés divízió ügyvezető igazgatója volt.

áldott zoltán
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

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:

  a mol magyarország vezérigazgató-helyettese  
2012. október 1-jétől

  tagja a magyar szénhidrogén készletező szövetség 
igazgatótanácsának.

  a magyar ásványolaj szövetség elnöke

1991-től a mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző 
vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi taná-
csos megbízatást kapott tripoliban. 1998-tól 2003-ig a mol kőolaj 
és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a moltrade-
mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a mol nyrt. 
gáz divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a mol-russ 
vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az ellátás és trading 
divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-jétől pedig a kutatás-
termelés divízió ügyvezető igazgatója.

fasimon sándor
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