
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2022. 

október 1-jei hatállyal kinevezte 

 

tűzoltó őrnaggyá 

 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Mészáros 

Péter tűzoltó törzszászlóst 

 

tűzoltó századossá 

 

a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Kovács 

Zoltán tűzoltó őrmestert és dr. Tóth Mártát, a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Árva Zsolt tűzoltó 

főtörzszászlóst 

 

 tűzoltó főhadnaggyá 

 

a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Somogyvári Attila tűzoltó törzszászlóst, 

 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Erdőhegyi 

János tűzoltó törzszászlóst, 

 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába 

Magulya Zoltán tűzoltó zászlóst, 

 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

állományába Timku Tamás tűzoltó főtörzsőrmestert 

 

tűzoltó hadnaggyá 

 

a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ állományába Ponkházi János 

Antal tűzoltó őrmestert, 

 

a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

állományába Szedlacsek Attila tűzoltó főtörzsőrmestert, 
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

állományába Hollósi József tűzoltó zászlóst. 

 

Július 23-án a Kajászó-Keve horgásztónál töltötte szabadnapját 

Németh István tűzoltó zászlós, a tizenhatodik kerületi 

katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója, amikor észrevette, hogy a 

közelében egy férfi eszméletlenül összeesett. Azonnal a segítségére 

sietett, megállapította, hogy a férfinek nincs légzése, ezért megkezdte 

az újraélesztését. Családja értesítette a mentőket, ő pedig a diszpécser 

utasításának megfelelően folyamatos szívmasszázst végzett. A mentők 

kiérkezéséig sikeresen újraélesztette a férfit, majd segédkezett az 

egészségügyi szakembereknek az ellátásban, akik a férfit végül stabil 

állapotban szállították kórházba. Hősies helytállása elismeréseként dr. 

Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság főigazgatója elismerésben részesítette Németh István 

tűzoltó zászlóst. 

  

Július 29-én Keszthelyen, a vasúti átjáróban áthaladó gyorsvonat 

összeütközött egy autóval. Barbola Viktor tűzoltó főtörzsőrmester, a 

békásmegyeri katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltója szabadsága 

alatt éppen arra járt. Észlelte a balesetet, rögtön a bajbajutottak 

segítségére sietett. Az oldalára borult kocsiban két tinédzser volt, akiket 

az ott tartózkodó gyalogosok segítségével kiemelt a súlyosan 

összeroncsolódott autóból. Eközben a motortérből sűrű füst kezdett 

gomolyogni, ezért a vonatról leemelt porral oltó készülékkel 

megszüntette az égést. A helyszínre érkező kárhelyparancsnokot 

tájékoztatta az eseményekről és a megtett intézkedésekről. Hősies 

helytállása elismeréseként a főigazgató elismerésben részesítette a 

békásmegyeri katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltóját. 

 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 40 éves tűzoltó 

szolgálati jelet adományozott és dr. Góra Zoltán tűzoltó 

altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

főigazgatója a Belügyminisztérium és szervei állományában 

eltöltött 40 év elismeréseként jutalomban részesítette 
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Dr. Vass Gyula Géza tűzoltó ezredest, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetének 

vezetőjét.  

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató 30 év szolgálati 

viszonyban töltött idő elismeréseként jubileumi jutalomban 

részesítette 

 

Kozma Sándor tűzoltó ezredest, a veszélyes szállítmányok főosztály 

vezetőjét. 

 

Július 22-31. között a hollandiai Rotterdamban rendezték meg a XIX. 

Rendőr és Tűzoltó Világjátékokat. A világjátékok 

sárkányhajóversenyét a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság bajai hivatásos tűzoltó-parancsnokságának Speed Dragons 

csapata nyerte. Kiemelkedő teljesítményük elismeréseként a főigazgató 

ajándéktárgy elismerésben részesítette 

 

Márton Mihály tűzoltó őrnagyot (csapatvezető, edző) 

Tóth Zsolt tűzoltó őrnagyot 

Agócs Sándor tűzoltó főhadnagyot 

Cselinácz János tűzoltó hadnagyot 

Holczer László tűzoltó főtörzsőrmestert 

Oros Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert 

Peity-Gavrán Zoltán Csaba tűzoltó főtörzsőrmestert 

Gagyi Norbert tűzoltó őrmestert 

Vida Péter tűzoltó őrmestert 

Gyulánszky Milán tűzoltó őrmestert 

Németh Miklós tűzoltó őrmestert és 

Horváth Richárd tűzoltó őrmestert. 

 

A világjátékok lépcsőfutás számában a 18-30 éves kategóriában 

második helyezést ért el, ezért kimagasló teljesítménye elismeréseként 

főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesült 

 

Windischmann Dávid Roland tűzoltó őrmester, a pécsi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója. 
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Augusztus 16-21. között Olaszországban tartották meg az I. Egyéni FCI 

Mentőkutya Világbajnokságot. A megméretésen a tizennyolc országból 

érkezett kutyás csapatok három fázisban – nyomkövetésben, 

területkutatásban vagy romkutatásban – mérték össze tudásukat. Karma 

nevű kutyájával a legmagasabb összpontszámot érte el és világbajnoki 

címet szerzett, ezért a főigazgató ajándéktárgy elismerésben részesítette 

 

Leczki Sarolta Virág tűzoltó főtörzszászlóst, az észak-budai 

katasztrófavédelmi kirendeltség referensét. 

 

Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügyminisztere 50. 

születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott 

 

Dr. Csillag István tűzoltó ezredesnek, a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének,  

 

Marozsi András tűzoltó alezredesnek, a kecskeméti 

katasztrófavédelmi kirendeltség kirendeltségvezetőjének, 

 

Molnár Róbert tűzoltó őrnagynak, a nyírbátori hivatásos tűzoltó-

parancsnokság tűzoltóparancsnokának és 

 

Tóth László tűzoltó ezredesnek, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

igazgatóhelyettesének 

 

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy 60. születésnapja alkalmából 

ajándéktárgy elismerésben részesítette 

 

Erdei-Dénes Beátát, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

kéményseprő szakmunkását, 

 

Horváth András tűzoltó alezredest, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság ügyeletvezetőjét, 

 

Katona Zoltán tűzoltó alezredest, az ajkai katasztrófavédelmi 

kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztály osztályvezetőjét, 
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Kovács Józsefnét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztály 

előadóját, 

 

Romváriné Inoka Júliát, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

egészségügyi asszisztensét, 

 

Szabó Imre tűzoltó alezredest, a mátészalkai katasztrófavédelmi 

kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztály kiemelt főelőadóját, 

 

Szabó Margit Tündét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

alkalmazottját és 

 

Zsigmond László, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

kéményseprőmesterét 

 

50. születésnapja alkalmából  

 

Balázs Sándor tűzoltó főtörzszászlóst, a XX. kerületi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Balogh Attila tűzoltó zászlóst, a szekszárdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Balogh Károlyt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkását, 

 

Bedenek László tűzoltó zászlóst, a nagyatádi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Bessenyei Gabriellát, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

számfejtőjét, 

 

Csiszár Lajos tűzoltó zászlóst, a lenti hivatásos tűzoltó-parancsnokság 

különlegesszer-kezelőjét, 

 

Farkas Zoltán tűzoltó századost, a mezőkövesdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság rajparancsnokát, 
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Halmai Mihály tűzoltó főtörzsőrmestert, a tiszafüredi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Harsányi József tűzoltó főtörzsőrmestert, a soproni hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Hernádi Zsolt tűzoltó századost, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját, 

 

Hinterschiedt Andreát, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság pénztárosát, 

 

Iglóvári Norbert Pétert, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

kéményseprőmesterét, 

 

Kiss Jenő Zsolt tűzoltó századost, a kiskőrösi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság rajparancsnokát, 

 

Kissné Kocsis Zita Zsuzsa tűzoltó zászlóst, a mátészalkai hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság referensét, 

 

Kovács Zoltánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkását, 

 

Kránicz Zsolt tűzoltó törzszászlóst, a zalakarosi katasztrófavédelmi 

őrs szerparancsnokát, 

 

Krutilla Csaba tűzoltó zászlóst, a nyíregyházi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Kun-Szabó Éva Márta tűzoltó főhadnagyot, a dél-budai 

katasztrófavédelmi kirendeltség kiemelt főelőadóját, 

 

Lencse Attila tűzoltó főtörzszászlóst, a kiskunhalasi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szerparancsnokát, 
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Licskai Jánost, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

kéményseprőmesterét, 

 

Magyar Károly tűzoltó főtörzszászlóst, a miskolci hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szerparancsnokát, 

 

Medgyaszai Enikő Mónikát, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

alkalmazottját, 

 

Mester Zoltánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkását, 

 

Mogyorósy Balázs tűzoltó alezredest, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletvezetőjét, 

 

Mónos Balázs tűzoltó főtörzsőrmestert, a székesfehérvári hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Pataki Évát, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság előadóját, 

 

Schwarc Ferenc tűzoltó főtörzsőrmestert, a tatabányai hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Simon Attila tűzoltó zászlóst, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

gépjárművezetőjét, 

 

Solymosi Attila tűzoltó zászlóst, a makói hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét és 

 

Zelenyánszki Zoltán Pál tűzoltó főhadnagyot, a békéscsabai hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottját 


