
 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke – a belügyminiszter előterjesztésére – 

több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja 

alkalmából kinevezte tűzoltó dandártábornokká 

 

Kiss András Zoltán tűzoltó ezredest, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatóját. 

 

A kinevezési okmányokat a tábornok egy későbbi időpontban veszi át a Sándor Palotában. 

 

 

 

A köztársasági elnök – a belügyminiszter előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 

15-e alkalmából az idegenforgalmi szakterületen végzett magas színvonalú 

intézményvezetői munkája elismeréséül a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 

tagozatát adományozta 

 

Dr. Kissné Perjési Évának, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági 

Ellátó Központ Jogar Továbbképző Központ és Hotel igazgatójának, 

 

 

több mint három évtizedes, kimagasló szolgálatellátása elismeréséül a Magyar Arany 

Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta  

 

Csikós Zoltán Péter c. tűzoltó zászlósnak, a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beosztott tűzoltójának, 

 

 

több mint két évtizedes, kimagasló szolgálatellátása elismeréséül a Magyar Ezüst 

Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta 

 

Börzsei Arnold c. tűzoltó zászlósnak, a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

különlegesszer-kezelőjének. 

 

 

 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége 

elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából „Az Év Tűzoltója” miniszteri díjat 

adományozta 

 

Égető Szilárd Lajos tűzoltó főhadnagynak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság VIII. 

kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága rajparancsnokának,  

 

Kontics Sándor tűzoltó századosnak, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

szolgálatparancsnokának,  

 

Zolta Tibor István tűzoltó századosnak, Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

szolgálatparancsnokának. 
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A belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül nemzeti ünnepünk, 

március 15-e alkalmából előléptette soron kívül tűzoltó ezredessé  

 

Kovács Miklós Bonifác tűzoltó alezredest, a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság országos iparbiztonsági főfelügyelőjét, 

 

 

kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából soron 

kívül tűzoltó ezredessé 

 

Gerebenics Károly tűzoltó alezredest, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

kirendeltségvezetőjét, 

 

Tóth Dezső tűzoltó alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjét, 

 

 

állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából soron kívül tűzoltó ezredessé 

 

Csillag István tűzoltó alezredest, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatóhelyettesét,  

 

Haskó György tűzoltó alezredest, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatóhelyettesét 

 

 

 

A belügyminiszter kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül Bátorságért 

Érdemjelet adományozott  

 

Deák Ferenc rendőr őrmesternek, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 

Alosztálya járőrének és Simon Zsolt c. rendőr zászlósnak, a Vásárosnaményi 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztálya körzeti megbízottjának, akik egy égő házból 

egy mozdulatlanul, eszméletlen állapotban fekvő embert menekítettek ki. 

 

 

Déri Zoltán c. tűzoltó törzsőrmesternek, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beosztott tűzoltójának, aki egy szőcei tűzesetnél két propánbutángáz-palackot vitt ki az égő 

épületből, megelőzve azok felrobbanását. 

 

 

Galuska Balázs c. tűzoltó törzsőrmesternek, az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beosztott tűzoltójának, aki egy égő besenyőtelki családi ház egyik hátsó, füsttel telített 

szobájából kimenekített egy eszméletlen embert és megkezdte az újraélesztést, megmentve 

ezzel a sérült életét. 

 

 

Gondi Attila Ferenc c. tűzoltó törzsőrmesternek és Kurucz Szabolcs c. tűzoltó 

törzsőrmesternek, az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak, valamint 

Sebő Zoltán tűzoltó főtörzsőrmesternek, az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
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szerparancsnokának, akik egy törökbálinti tűzesetnél hat gázpalackot távolítottak el az égő 

épületből, megelőzve azok felrobbanását. 

 

 

Horváth Norbert c. rendőr törzszászlósnak, a Marcali Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztálya helyszínelő és balesetvizsgálójának és Sándor Tamás c. rendőr törzszászlósnak, a Marcali 

Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztálya körzeti megbízottjának, akik egy építés alatt álló 

ingatlanon égő avarból kihúztak egy mozdulatlanul fekvő férfit és megkezdték elsődleges ellátását, 

megmentve ezzel az életét. 

 

 

Juhász Dániel tűzoltó századosnak, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

szolgálatparancsnokának és Sümegi Tamás c. tűzoltó zászlósnak, a XX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének, akik egy égő vecsési családi ház 

melléképületéből több felhevült palackot vittek ki, melyeket azután a Terrorelhárítási Központ 

mesterlövészei a helyszínen kilőttek. 

 

 

Kamondi Tibor rendőr törzsőrmesternek, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 

Közrendvédelmi Osztály szolgálatirányító parancsnokának, Kocsis Krisztina c. rendőr 

törzsőrmesternek, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 

járőrvezetőjének, valamint Lattenstein Máté rendőr törzsőrmesternek, a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya járőrparancsnokának, akik egy székesfehérvári 

lakástűznél a füsttel telítődött lakásból kimenekítettek egy idős, erősen kábult állapotban lévő 

asszonyt, megmentve ezzel az életét. 

 

 

Kapitány Norbertet, Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóját, aki 

Kisorosziban egy égő, háromszintes nyaraló tetőteréből két felnőttet és két gyermeket 

menekített ki, majd még a tűzoltó rajok érkezése előtt lefeketítette a tüzet.  

 

 

Katona Norbert c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltójának, aki egy kulcsi lakástűznél a fürdőszobában talált 

eszméletlen férfit egyedül, gyorsan, szakszerűen felemelve kivitte az épületből, megmentve 

ezzel életét. 

 

 

Kukucska Attila tűzoltó főhadnagynak, a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

Budavári Katasztrófavédelmi Őrs rajparancsnokának, aki a rókahegyi kőfejtő területén egy 

sziklán rekedt férfit mentett meg a zuhanástól. 

 

 

Langa Martin tűzoltó őrmesternek, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 

tűzoltójának, aki egy versegi lakástűzből menekített ki egy embert, miközben saját maga is 

elsőfokú égési sérüléseket szenvedett. 

 

 

Lantos Tamás rendőr őrmesternek, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság járőrének és Zsély 

Patrik rendőr őrmesternek, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság járőrvezetőjének, akik egy 
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járásképtelen, magatehetetlen asszonyt ölükbe fogva menekítettek ki egy égő családi házból, 

megmentve ezzel életét. 

 

 

Lukács Béla c. tűzoltó zászlósnak, a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

különlegesszer-kezelőjének és Zsoltész Gábor c. tűzoltó. főtörzsőrmesternek, a Gyöngyösi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának, akik Gyöngyösön, egy égő 

műhelyből több felhevült gázpalackot kivittek, megelőzve azok felrobbanását. 

 

 

Lukács Sándor rendőr főtörzsőrmesternek, a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi 

Határrendészeti Igazgatóság járőrparancsnokának és Kurucsai György Gábor c. rendőr 

törzsőrmesternek, a Készenléti Rendőrség Kelet-magyarországi Határrendészeti Igazgatóság 

járőrének, akik egy taktaharkányi lakástűznél egy mozgásában korlátozott, idős asszonyt 

mentettek ki a lángok közül. 

 

 

Mészáros István Csaba c. tűzoltó főtörzsőrmesternek és Szanka Gábor tűzoltó őrmesternek, 

a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak, akik egy gázpalack 

berobbanása miatt égő siófoki lakóépületből kivitték a nagy lánggal égő palackot, megelőzve 

ezzel egy újabb robbanást, mely az épület szerkezetében komoly károkat okozott volna. 

 

 

Molnár Armand tűzoltó őrmesternek és Varga Dénes tűzoltó őrmesternek, a Mátészalkai 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak, akik egy égő épületből egy-egy 

propánbután-, acetilén és oxigénpalackot vittek ki, és a beavatkozó erőktől biztonságos 

távolságra helyezték azokat, majd visszahűtötték a tartályokat, elkerülve azok felrobbanását. 

 

 

Nagy Gábor c. tűzoltó főtörzsőrmesternek és Brenner Szabolcs c. tűzoltó 

főtörzsőrmesternek, a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak, akik 

egy petőfibányai családi házban bekövetkezett gázrobbanást követően egy két és fél tonnás 

betonfödém alól menekítettek ki egy sérültet. 

 

 

Németh Gábornak, aki egy kállói lakástűznél az égő helyiségből kimenekített egy 

magatehetetlen embert. 

 

 

Parti Gábor tűzoltó főtörzsőrmesternek, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

beosztott tűzoltójának, aki egy budapesti lakástűznél sugár- és légzésvédelem mellett 

menekített ki egy súlyos, életveszélyes sérültet. 

 

 

Regős Bertalan c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltójának, aki egy ragályi lakástűznél védőfelszerelés nélkül 

behatolt a lángoló ház füsttel teli szobájába, ahonnan egy ágyban fekvő, nehezen mozgó idős 

férfit ölben menekített ki. Ezt követően visszament az égő épületbe, a konyhából kivitt egy 

gázpalackot, megelőzve ezzel annak felrobbanását. 
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Réczeg Zsolt c. tűzoltó főtörzsőrmesternek és Jóna Balázs c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a 

Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóinak, akik egy vasvári tűzesetnél 

három propánbutángáz-palackot vittek ki az égő épületből, megelőzve azok felrobbanását. 

 

 

Skultéti János c. tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság gépjárművezetőjének, aki egy mosonmagyaróvári lakástűznél egy, a pincében 

rekedt embert gyorsan és szakszerűen menekített ki. 

 

 

Tóth Tamás tűzoltó őrmesternek, az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-

kezelőjének, aki egy tárnoki tűzesetnél két gázpalackot távolított el az égő épületből, 

megelőzve azok felrobbanását. 


