
HeRnáDI Zsolt 
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 Keres-
kedelmi és Hitelbank Rt-ben, 1992-től 1994-ig a 
pénzintézet vezérigazgatóhelyettese. A Magyar taka-
rékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 
között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 
1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnöksé-
gének tagja, 2001-től tagja a european Round table 
of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től 
esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a 
Budapesti Corvinus egyetem díszpolgára, 2011 áprili-
sától az OtP Bank Igazgatóságának tagja, 2016 márciu-
sától százhalombatta díszpolgára.

Dr. CsánYI sándor 
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, bejegy-
zett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminiszté-
rium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és élelmezésügyi 
Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 
1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezér-
igazgató-helyettese, 1992-től az OtP Bank nyrt. elnök-
vezérigazgatója. A 2011. április 29-i közgyűlés újabb öt 
évre megerősítette az OtP Bank nyrt. elnök-vezérigaz-
gatói posztján. tagja az egyik legjelentősebb nemzet-
közi 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 nemzet-
közi Intézetének. 2010 júliusa óta a Magyar labdarúgó 
szövetség elnöke. 2012 januárja óta a Kínai–Magyar 
Üzleti tanács társelnöke. 2015 márciusa óta az UeFA 
végrehajtó Bizottságának tagja.

Igazgatóság



MOlnáR józsef 
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 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 közreműkö-
dött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, 
majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozá-
sában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a 
BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 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 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.

jáRAI Zsigmond 
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 tisztségeket. 1996-tól 
1998-ig a Budapesti értéktőzsde elnöke. Pénzügymi-
niszter 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.
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Dr. PARRAGH lászló 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  A Fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke  

2014. május 30-tól
  Tagja a Pénzügyi Kockázatkezelési Bizottságnak 

2014. február 20-tól

1989-től a Parragh Kereskedelmi és Holding Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. 1993-tól az MGYOsZ elnökségi 
tagja, közben 1994–2000 között alelnök. A Miniszter-
elnök gazdasági tanácsadó testületének tagja 1998-tól 
2002-ig. 2000-től a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, 2003–2010 között a GYsev Rt. alelnöke. 
2003-tól 2014-ig a KAvOsZ Zrt. Felügyelőbizottsá-
gának, 2014-től az Igazgatóságának az elnöke. 2009 
óta a KAvOsZ vállalkozásfejlesztési Zrt. igazgatósá-
gának elnöke. 2003–2011 között a Gazdasági és szociális 
tanács, 2011-től a nemzeti Gazdasági és társadalmai 
tanács elnöke. 2002–2010 között a Me HIB Zrt, eXIM 
Bank Zrt, GYsev Zrt. Igazgatóságainak volt tagja, 
2014-től a MeHIB és az eXIM felügyelőbizottsága-
inak tagja. 2010–2011 között a MAlév Igazgatóságának 
tagja. 2014-től az államreform Bizottság tagja, 2015-
től az MKB felügyelőbizottságának elnöke. A nyugat-
Magyarországi egyetem és a Budapesti Gazdasági 
Főiskola címzetes főiskolai tanára, valamint a Gazda-
sági tanácsának tagja. A nemzeti Gazdasági és társa-
dalmi tanács Gazdasági oldalának elnöke és tagja a 
World Chambers Federation General Councilnek.

Dr. Martin ROMAn 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2010. április 29-től
  A Társaságirányítási és Javadalmazási  

Bizottság tagja

szakmai pályafutását a Wolf Bergstrasse cseh irodá-
jának értékesítési igazgatójaként kezdte. 1994-ben a 
janka Radotín vezérigazgatója lett, ahol a lennO 
X (UsA) mint stratégiai partner csatlakozását köve-
tően 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. szeptember 
közepéig a eZ a. s. elnökvezérigazgatója. 2011. szept-
embertől 2013. októberig a eZ a. s. Felügyelő Bizott-
ságának elnöke. A MOl Igazgatóságában betöltött 
tagsága mellett tagja a Prágai tőzsde Felügyelő Bizott-
ságának 2005 és 2015 között; 2007 és 2009 között a Cseh 
vasutak Felügyelő Bizottságának is tagja volt, valamint 
2007 és 2011 között a Cseh Köztársaság Ipari és Közleke-
dési szövetség alelnöke. 2010-től 2014. májusig a vienna 
Insurance Group Felügyelő Bizottságának tagja. emel-
lett számos alapítvány, oktatási és akadémiai intézmény 
irányító-, vagy felügyelő testületének is tagja. A Cseh 
Köztársaság állampolgára.

Igazgatóság



jUDr. vIláGI Oszkár 
Mol-csoport pozíciók:

  Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
  A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezér-

igazgatója
  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 jelen-
tősebb átalakítási projektjeiben (Us steel, Orange slovensko, a.s 
OtP, MOl), majd 2002 óta a slOvnAFt és a MOl stratégiai part-
nerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 
2005-ben a slOvnAFt Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő 
Bizottság tagjaként dolgozott. 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, továbbá a szlovák 
Kereskedelmi és Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komá-
romi selye jános egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novem-
berében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius egyetem 
Igazgatótanácsának.

Dr. Anthony RADev
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 német-
országban, és egyike volt a kelet-európai iroda alapító-
inak 1993-ban. személyesen nyitotta meg a McKinsey 
budapesti (1995), zágrábi (2003), szófiai (2005) és buka-
resti (2008) irodáit, valamint irányította a McKinsey 
Kelet-európai Pénzügyi 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.
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Dr. Anwar Al-KHARUsI
Mol-csoport pozíciók:

  Az igazgatóság tagja 2014. április 30-tól
  Tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizott-

ságnak 2014. május 30-tól
  Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. 

május 30-tól

Dr. Anwar al-Kharusi az Ománi szultanátus állam-
polgára, aki diplomáját a londoni egyetem Olajmér-
nöki 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 olajme-
zőkön és olaj- és gázipari beruházásokon. Dolgozott az 
Ománi Olajipari Fejlesztési Hatóságnál (1993–2000), a 
shell nemzetközi Kutatás és termelésnél Hollandiában 
(csoportvezető, 2000–2005), Knowledge Reservoir UK 
limited vállalatnál (Közel-Keleti regionális vezető, 2007–
2009) és az Ománi Olajipari társaságnál (nemzetközi 
Fúziók & Akvizíciók vezető – Upstream, 2009-től folya-
matosan). Dr. Anwar al-Kharusi jelenleg az Ománi Olaj- 
és Gázipari Minisztérium tanácsadója.

Prof. MARtOnYI jános
Mol-csoport pozíciók:

  Az igazgatóság tagja 2014. július 1-jétől
  Tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási 

Bizottságnak és a Fenntartható Fejlődés 
Bizottságnak

Martonyi jános professzor második külügyminiszteri 
megbízatását 2014-ben fejezte be. 1999 és 2009 között 
egyetemi tanár a szegedi tudományegyetem,  
a nemzetközi Magánjogi és nemzetközi Kereskedelmi 
jogi Intézet vezetőjeként. 1994 és 1998 között vendég-
professzorként oktatott a Brugge-i és a natolin-i európa 
egyetemen, valamint a budapesti Közép-európai egye-
temen. 1994-től 1998-ig, majd 2002-től 2009-ig ügyvéd, 
a Baker & McKenzie nemzetközi ügyvédi cég irodave-
zető partnere Budapesten. Privatizálási kormánybiztos 
1989-1990-ben; közigazgatási államtitkár a nemzetközi 
Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában 1990–1991, 
majd külügyi államtitkár 1991–1994 és külügyminiszter 
1998–2002 között.
tagja az európai tudományos és Művészeti Akadémi-
ának, nemzetközi választottbíró, a Befektetési jogviták 
Rendezésére létrehozott állandó választottbíróság 
ICsID (International Centre for settlement of Invest-
ment Disputes) tagja, számos cikket és esszét publi-
kált a nemzetközi kereskedelmi jog, versenypolitika és 
versenyjog, az európai integráció és nemzetközi politika 
és kapcsolatos területén.

Igazgatóság


