
mr. mosonyi 
györgy
mol-CsoPort PozíCiók:

  a mol nyrt. Felügyelő 
bizottságának tagja 2011. május 
1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól
  az igazgatóság Fenntartható 
Fejlődés bizottságának állandó 
meghívottja
  a tvk nyrt. igazgatóságának 
elnöke
  a slovnaFt a.s. Felügyelő 
bizottságának elnöke

  az ina d.d. Felügyelő 
bizottságának alelnöke

1974-től a shell international Petroleum Co. 
magyarországi képviseletének munkatársa, 
1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben 
a londoni shell-központban dolgozott. 1992-
től 1993-ig a shell-interag kft. ügyvezető igaz-
gatója. 1994 és 1999 között a shell Hungary 
rt. elnök-vezérigazgatója. közben 1997-ben a 
közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban 
egyúttal a shell Csehország vezérigazgatója is. 
a magyar kereskedelmi és iparkamara alel-
nöke, joint venture szövetség elnökségi tagja, 
a World Petroleum Council magyar bizottsá-
gának elnöke 2015. januárig. 2012 áprilisától a 
magyar telekom nyrt. igazgatóságának tagja.
1999-től 2011-ig a mol nyrt. vezérigazgatója, 
az igazgatóság tagja. 2006 és 2011 között az 
igazgatóság Fenntartható Fejlődés bizottsá-
gának elnöke.

dr. chiKán attila
mol-CsoPort PozíCiók:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2004. április 30-tól
  a Felügyelő bizottság 
elnökhelyettese  
2005. december 5-től
  az audit bizottság elnöke  
2011. június 8-tól

1968 óta a budapesti Corvinus egyetemen 
és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a 
bkáe vállalatgazdaságtan tanszék vezetője. 
1998–1999-ben a magyar kormány gazda-
sági minisztere. 2000 és 2002 között a minisz-
terelnök gazdasági tanácsadói testületének 
elnöke. 2000 és 2003 között a budapesti 
közgazdaságtudományi egyetem rektora. 
ezt követően az egyetem versenyképesség 
kutató intézetének igazgatója. a magyar 
tudományos akadémia levelező tagja és a 
svéd tudományos akadémia külföldi tagja. 
tiszteletbeli doktori címet kapott a lappeen-
ranta-i műszaki egyetemtől (Finnország) és a 
kolozsvári babes-bolyai egyetemtől. jelenleg 
számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi 
szakmai szervezetekben, több nemzetközi 
gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának 
tagja. a richter gedeon nyrt. Felügyelő 
bizottságának és audit bizottságának elnöke.

john i. charody
mol-CsoPort PozíCiók:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2002. október 11-től
  az audit bizottság tagja

1953 és 1956 között a kőolajkutató és Feltáró 
vállalat geofizikai kutatóintézetében dolgozott. 
1956 után ausztráliában vezető pozíciót töltött 
be a bridge oil ltd., aurora minerals, Project 
mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és 
bányász társaságnál. Winton enterprises Pty.ltd. 
és a galina investment nemzetközi tanácsadó 
cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-
től az ausztrál igazgatók intézetének, 1967-től 
az ausztrál vezetési intézetének tagja, békebíró 
1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitünte-
tettje (member of british empire) ausztráliáért 
tett szolgálatáért. 1990 után az ausztrál szövet-
ségi kormány budapestre akkreditált, a régió 
kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 
12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági 
elnök az ausztrál–magyar pénzügyi kapcsolatok 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként a magyar köztársasági érdem-
rend tisztikeresztjét adományozta neki. a Pick 
rt. igazgatósági tagja. a Csányi alapítvány kura-
tóriumi igazgatósági tagja.

slavomír hatina 
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2002. október 11-től

1970-től dolgozott a slovnaftnál, ahol külön-
böző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 
2001 decembere között Pozsonyban dolgo-
zott a slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint 
a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig 
mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig 
a társaság igazgatóságának elnöke. a szlovák 
műszaki egyetem 2001-ben tiszteletbeli 
doktori címet adományozott számára. 1995-
től 2014 decemberig a slovintegra a.s. elnök-
vezérigazgatója volt. jelenleg a biateCH 
grouP a.s. Felügyelő bizottság elnöke. 
Hatina úr szlovák állampolgár.

felügyelÔ bizottság

töröcsKei  
istván
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2010. április 29-től

  az audit bizottság tagja  
2011. május 1-jétől

1974 és 1997 között fontos vezetői pozíciót 
töltött be a következő bankokban: magyar 
nemzeti bank, Hib london, magyar Hitelbank 
zrt., kultúrbank zrt. and interbanka Prága.
1997-től 2007-ig az equilor befektetési zrt. 
vezérigazgatója, majd 2007-től a t and t 
zrt. tanácsadója. a Hír tv és a gresco zrt. 
Felügyelő bizottságának elnöke, a Pannergy 
nyrt, a Pro-aurum zrt, igazgatóságának tagja, 
valamint a széchenyi Hitelszövetkezet és a 
széchenyi kereskedelmi bank zrt. elnöke. 
2011. november 15. – 2015. január 31.  között 
az ákk zrt. vezérigazgatója.

dr. sc. zarko  
primorac
mol-CsoPort PozíCió:

  a mol nyrt. Felügyelő 
bizottságának tagja 2012. április 
27-től

1964-ben közgazdász diplomát szerzett, 
majd 1976-ban doktorált a szarajevói 
közgazdasági egyetemen. 1968 és 1981 
között több jelentős pozíciót töltött be a 
szarajevói energoinvestnél. ugyanebben az 
időszakban vezető jugoszláv bankok, vala-
mint a következő vállalatok igazgatósá-
gának tagja volt: Privredna banka sarajevo, 
yugoslav bank for Foreign trade beograd /
jubmes/, Famos, sarajevo, Petrolinvest 

dr. pusKás sándor
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság 
munkavállalói képviseletet ellátó 
tagja 2011. április 28-tól

olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a 
mol-hoz, illetve annak jogelődjéhez. okleveles 
olajmérnök és k+F vezető szakértői munkakört 
tölt be a mol-csoport kutatás-termelés divízió 
termelési technológiák mol szervezetében, 
algyőn. termelési és műszaki kutatás-fejlesz-
tési mérnökként és projektmenedzserként 29 
éves, kőolajtermelésben szerzett tapaszta-
lattal rendelkezik. dr. Puskás a moszkvai i. m. 
gubkin Petrolkémiai és gázipari egyetemen 
szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi 
józsef attila tudományegyetemen védte meg 
doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok 
terén. a budapesti közgazdaságtudományi 
egyetem vezetőképző intézetében szerezte 
meg posztgraduális Hr és k+F menedzsment 
fokozatát. dr. Puskás számos műszaki- tudomá-
nyos közlemény szerzője és társszerzője. tagja 
az országos magyar bányászati és kohászati 
egyesületnek, az energiagazdálkodási tudomá-
nyos egyesületnek és a mol-bányász szakszer-
vezetnek.

hegedÛs 
andrea
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság tagja  
2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a dunántúli kőolaj-
ipari vállalatnál, százhalombattán kezdte 
vegyészként. további tanulmányokat foly-
tatott és képesítést szerzett pénzügyből és 
szociológiából. 1995-től a mol nyrt. olajipari 
szakszervezet képviselője a százhalombattai 
Finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít 
a termelés területén folyamatos műszakban 
dolgozók biztonságára. a szakszervezet 
munkáját többek között pénzügyi alelnökként 
támogatja.

sarajevo. 1967 és 1974 között a bosznia-
Hercegovinai Parlament képviselője. 1981-
től 1984-ig a szarajevói gazdasági kamara 
elnökeként tevékenykedett. 1984 és 1992 
között a szarajevói energoinvest elnök-
helyettese, majd alelnöke volt. 1992-ben 
bosznia-Hercegovina pénzügyminisztere. 
1993-tól 1997-ig az inzenjerski biro-revi-
zija vállalat igazgatójaként dolgozott. 1997–
2002 között a zágrábi Pricewaterhouse 
Coopers kiemelt tanácsadója, majd igaz-
gatósági tagja. 2002-től a deloitte zagreb 
tiszteletbeli regionális elnöke, és 2012 
óta a Hrvatska elektroprivreda d.d. (HeP) 
Felügyelő bizottságának tagja. a Horvát 
köztársaság nemzetközi kapcsolatok taná-
csának, valamint a Horvát közgazdász 
szövetség elnökségi tagja, és a délkelet-
európai Üzleti tanács (baC) tagja.

juhász 
attila
mol-CsoPort PozíCió:

  a Felügyelő bizottság 
munkavállalói képviseletet ellátó 
tagja 2007. október 12-től

1986-ban csatlakozott a társasághoz. a 
teljes időszak alatt a kutatás-termelés 
dívizió szervezetében töltött be külön-
böző pozíciókat. a mol-bányász szakszer-
vezet területi koordinátora és megalakulása 
óta az Üzemi tanács tagja volt. a jelenlegi 
Üzemi tanács munkájában megfigyelőként 
vesz részt.
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