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Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója kinevezte  

tűzoltó századossá 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományába 

Spengler Józsefet 

és  

Szőllős Juditot. 

 

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába:  

Bagoly Beáta tűzoltó zászlóst 

és 

Fekete János tűzoltó zászlóst. 

 

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Tatárné Budai Szilvia Éva tűzoltó törzsőrmestert. 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

állományába 

Krihó Orsolya tűzoltó törzsőrmestert. 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Dömsödi Károly tűzoltó főtörzsőrmestert tűzoltó főhadnaggyá nevezte 

ki. 
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A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományába: 

Szabó Gábor tűzoltó zászlóst 

és  

Takács Gergelyt. 

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Hodos Gábor tűzoltó zászlóst. 

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Ranczinger Péter tűzoltó törzszászlóst tűzoltó hadnaggyá nevezte ki a 

főigazgató. 

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába  

Szász Sándor Gábor tűzoltó törzsőrmestert. 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába  

Papp Zoltán tűzoltó zászlóst, 

Pinkóczi-Fodor Zsuzsannát 

és 

Vitkóczki István tűzoltó főtörzsőrmestert. 

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába: 

Gábor Melindát 

és  
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Kiss Gergő tűzoltó zászlóst. 

A főigazgató hősies helytállásáért elismerésben részesítette 

Csabai Tamás önkéntes tűzoltót, Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó 

Egyesülete gépjárművezetőjét. 

 

2019. november 29-én a 32-es úton két személyautó frontálisan 

ütközött. Egy továbbképzésre induló önkéntes tűzoltó ért elsőként a 

helyszínre azonnal megállt, értesítette a műveletirányítást, megkezdte 

a felderítést, és folyamatosan tájékoztatta a megyei ügyeletet. Az 

egyik autó az árokban állt meg, a másik lesodródott az útról, a sérültek 

beszorultak a járművekbe. Az útról lesodródott jármű jobb oldali 

ajtaját kifeszítve a sérültet kiemelte az autóból, és biztonságos 

távolságba helyezte, a másik autóban lévő sérülttel a mentőszolgálat 

kiérkezéséig folyamatosan kommunikált. A kiérkező mentő és 

tűzoltóegységek munkájához továbbra is segítséget nyújtott.  

 

Hősies helytállás elismerésben részesült 

Berényi Zoltán Ferenc tűzoltó őrmester, a szentesi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság gépjárművezetője. 

2019. december 1-jén Nagymágocson két fiatal fényképet akart 

készíteni úgy, hogy közben a kezükben füstgránátot tartottak. A 

füstgránátot meggyújtották, ami felrobbant és súlyos sérülést okozott. 

A robbanás hangjára a közelben tartózkodó, pihenőnapját töltő 

hivatásos tűzoltó azonnal a helyszínre rohant, és a két sérültet 

elsősegélyben részesítette. A sérültek kezén csillapította a vérzés. A 

helyszínre érkező mentőszolgálat munkatársai megállapították, hogy a 

fiatalok maradandó kézsérülést szenvedtek, és az azonnali 

elsősegélynyújtás nélkül elvéreztek volna. 

Hősies helytállás elismerésben részesült 

Fazekas Olivér Miklós tűzoltó őrmester, az egri hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltója 

és 
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Fejes Krisztián László tűzoltó őrmester, a pétervásári 

katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója. 

 

2019. december 12-én Bélapátfalva egyik családi házának 

melléképületében tűz keletkezett. A közelben tartózkodott két 

szabadnapját töltő hivatásos tűzoltó, akik azonnal a helyszínre siettek. 

A családi ház közvetlen közelében lévő melléképületek teljes 

terjedelmükben égtek, a lángcsóvák már a családi ház tetőszerkezetére 

is átterjedtek. Gyors és szakszerű felderítés után áramtalanították a 

házat, majd a tűz átterjedésének megakadályozás érdekében puszta 

kézzel megkezdték a tető égő héjazatának a bontását, az oltáshoz kerti 

locsolótömlőt használtak. A tető bontása közben egyikőjük a kezén 

másodfokú égési sérülést szenvedett. 

Hősies helytállás elismerésben részesült 

Csorba Erik Xavér tűzoltó őrmester, a pannonhalmi 

katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója. 

 

2019. december 30-án Csém település asztalosműhelyében tűz 

keletkezett. Az őrmester az M1-es autópályán haladt 

személygépjárművével, szabadnapját töltötte, majd a tüzet észelve 

útját megszakította és a helyszínre hajtott. A hivatásos egységek 

kiérkezése előtt megkezdte a felderítést, áramtalanította az épületet, és 

három propánbutángáz-palackot is kivitt onnan, majd a kerti 

locsolótömlővel megkezdte a tűz oltását. 

 

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere 60. születésnapja 

alkalmából emléktárgyat adományozott  

 

dr. Kissné Perjési Évának, a JOGAR Továbbképző Központ és Hotel 

igazgatójának. 

 

50. születésnapja alkalmából 

 

Halcsák József tűzoltó ezredesnek, a Revizori Főosztály 

főosztályvezetőjének. 
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Főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesült 60. születésnapja 

alkalmából 

 

Bartos Istvánné, a JOGAR Továbbképző Központ és Hotel szakácsa, 

 

Csapó László, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkása, 

 

Halászné Bartus Klára Katalin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakügyintézője,  

 

Hermann Ferencné, a Gazdasági Ellátó Központ felszolgálója, 

 

Papp Sándor, a JOGAR Továbbképző Központ és Hotel karbantartója,  

 

Vályi Dádiel, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőmestere. 

 

50. születésnapja alkalmából  

 

Boroska Tibor tűzoltó százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletese, 

 

Braun János tűzoltó főtörzsőrmester, a belvárosi katasztrófavédelmi 

őrs beosztott tűzoltója, 

 

Csáki Károly tűzoltó alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadója, 

 

Dobre Attila tűzoltó alezredes, a gyöngyösi katasztrófavédelmi 

kirendeltség tűzoltósági felügyelője, 

 

Janics Vilmosné a dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség 

ügykezelője, 

 

Kovács Miklós tűzoltó főtörzsőrmestert a kunszentmártoni hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, 

 

Lászik Gábor tűzoltó alezredes, az orosházi katasztrófavédelmi 

kirendeltség hatósági osztályának osztályvezetője, 
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Latyák Csaba tűzoltó őrnagy a pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség 

kiemelt főelőadója, 

 

Lévai Kálmán tűzoltó törzszászlós, a X. kerületi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelője, 

 

Sipos Sándort, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő mestere, 

 

Szabó István tűzoltó százados, az érdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnoka, 

 

Szabó Ödön László, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkása, 

 

Sziráki-Lakós Károly tűzoltó őrnagy a Zala Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletese, 

 

Takács Attila András tűzoltó alezredes, a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályvezetője, 

 

Takács Zoltán tűzoltó zászlós, a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelője, 

 

Tamás József tűzoltó zászlós, a veszprémi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelője, 

 

Tóth Ferenc, a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő szakmunkása, 

 

Varga Gergely Tibor tűzoltó őrnagy, a kecskeméti hivatásos tűzoltó-

parancsnokság hatósági parancsnok-helyettese. 
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Veszelka László tűzoltó főhadnagy, a csongrádi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság rajparancsnoka 

 

és 

 

Zajtai György tűzoltó főtörzszászlós, a belvárosi katasztrófavédelmi 

őrs szerparancsnoka. 

 

2020. január 29. 


