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2023. március 13. 11:00 óra 

BM központi épület, márványaula 

MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉG 

 
 

NOVÁK KATALIN, 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

 

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - 

 

TÖBB ÉVTIZEDES KIMAGASLÓ SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE  

ELISMERÉSÉÜL 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E 

ALKALMÁBÓL 

 

 

ELŐLÉPTETI 

RENDŐR VEZÉRŐRNAGGYÁ 

 

 

DR. RUSZÓ GYULA r. dandártábornok urat 

a Belügyminisztérium miniszteri kabinet kabinetfőnökét 

 

ELŐLÉPTETI 

TŰZOLTÓ VEZÉRŐRNAGGYÁ 

 

 

ERDÉLYI KRISZTIÁN tű. dandártábornok urat 

a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti 

főigazgató-helyettesét 

 

 

KINEVEZI 

RENDŐR DANDÁRTÁBORNOKKÁ 

 

GYEBNÁR IMRE r. ezredes urat 

a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgató-helyettesét 

 

 

A tábornoki előléptetések és kinevezés átadására holnap kerül sor a Sándor 

Palotában. 
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NOVÁK KATALIN, 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

 

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E 

ALKALMÁBÓL 

 

 

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE 

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

 

a soproni egészségügyi ellátás fejlesztésében és irányításában betöltött 

kiemelkedő szerepe, valamint a radiológia szakterületén végzett magas 

színvonalú orvosi tevékenysége elismeréséül 

 

 

DR. BARANYAI TIBOR úrnak 

Batthyány-Strattmann László-díjas főorvosnak,  

a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet  

Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztály szakmai vezetőjének,  

a Debreceni Egyetem és a Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanárának 

 

 

a gyógyszerészet területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

DR. HANKÓ ZOLTÁN úrnak 

a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének 

 

 

a testi betegségek pszichiátriai tüneteinek kutatásában elért kiemelkedő 

eredményei, valamint szakterületével összefüggő, jelentős publikációs 

tevékenysége és vezetői munkája elismeréséül 

 

VINCZE GÁBOR PhD úrnak 

pszichiáternek, pszichoterapeutának, addiktológusnak,  

kijelölt igazságügyi szakértőnek, a Békés Megyei Központi Kórház 

főorvosának, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanárának, a Gál 

Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Kar dékánjának, a Magyar Pszichiátriai 

Társaság Délkelet-magyarországi Tagozata elnökének 
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A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE 

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

a reumatológia területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

DR. GÖMÖR BÉLA úrnak 

Szent-Györgyi Albert-díjas orvosnak, a Semmelweis Egyetem professor 

emeritusának, a Budai Irgalmasrendi Kórház I. Reumatológiai Osztály 

nyugalmazott osztályvezető főorvosának 

 

 

a hazai gyógyszeripar fejlesztése és a gyógyszerellátás stabilizálása érdekében 

végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. GRESKOVITS DÁVID LAJOS úrnak 

gyógyszerésznek, a Meditop Gyógyszeripari Kft. alapító ügyvezető 

igazgatójának, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége 

elnökének, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar oktató 

gyógyszerészének, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar címzetes 

egyetemi tanárának 

 

 

a város érdekében végzett két évtizedes eredményes településvezetői munkája 

elismeréséül 

 

HORVÁTH TIBOR úrnak 

Fertőszentmiklós város polgármesterének 

 

 

közel három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. IZBÉKI FERENC úrnak 

belgyógyásznak, gasztroenterológusnak,a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 

Oktató Kórház oktatási és tudományos orvosigazgató-helyettesének és I. 

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának, egyetemi magántanárnak 

az egészségügyi szakterületen több mint két évtizeden keresztül végzett 

kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül 

 

JÁSZAI GÁBOR úrnak 

a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ gazdálkodásért felelős 

elnökhelyettesének 
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több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. KOVÁCS ATTILA úrnak 

a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatójának 

 

 

több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. NYULASI TIBOR úrnak 

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető 

főorvosának 

 

 

a közszolgálatban végzett több mint négy évtizedes kimagasló szakmai és vezetői 

tevékenysége elismeréséül  

 

PÁJER LÁSZLÓ úrnak 

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyugalmazott általános főigazgató-

helyettesének 

 

 

kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. SERESS ZOLTÁN úrnak 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet,  

II. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának 

 

 

az egészségügyi szakterületen végzett, különösen az intervenciós 

neuroradiológiai beavatkozások magyarországi meghonosítása terén 

meghatározó szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

DR. SZIKORA ISTVÁN úrnak 

az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Intravascularis 

és Neurointervenciós Osztály alapító osztályvezető főorvosának, az Európai 

Neurointervenciós Board és a Magyar Neuroradiológus Társaság elnökének 

 

 

a gyógyszerészet, illetve a gyógyszerészképzés színvonalának növelése, valamint 

a hazai gyógyszerellátás fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréséül 
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DR. SZÖKŐ ÉVA asszonynak 

gyógyszerésznek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Semmelweis 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet egyetemi 

tanárának 

 

 

a szociális képzési rendszer megújítása és a szociális módszertan intézményi 

hátterének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréséül  

 

DR. TÓTH TIBOR úrnak 

a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatójának, a 

Belügyminisztérium Gondoskodáspolitikai Tudományos Tanács tagjának 

 

 

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE 

KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

 

a rendőrség állományában végzett több mint két és fél évtizedes kiemelkedő 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

HORVÁTH GÉZA ENDRE r. ezredes úrnak 

a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatójának 

 

 

a katasztrófavédelem állományában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

MOLNÁR JÓZSEF tű. alezredes úrnak 

a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dunaújvárosi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének polgári védelmi felügyelőjének 

 

 

a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes kiemelkedő 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

DR. SZILÁGYI JÓZSEF r. ezredes úrnak 

a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság igazgatójának 

 

 

A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 
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a település érdekében végzett másfél évtizedes eredményes szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

ÁBRAHÁM-FURUS JÁNOS úrnak 

Csólyospálos község polgármesterének 

 

 

Nógrád megye közigazgatásának korszerűsítésében és a térség szociális 

földprogramjának működtetésében vállalt szerepe elismeréséül 

 

DR. BAGÓ JÓZSEF úrnak 

Nógrád vármegye jegyzőjének 

 

 

több mint négy évtizeden keresztül végzett példaadó szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

CSERNAI FERENCNÉ asszonynak 

a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény igazgatójának 

 

 

a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

 

DR. DOBI CSABA úrnak 

a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése jegyzőjének 

 

 

a polgárőrség soraiban végzett több évtizedes felelősségteljes munkája, valamint 

a Békés vármegyében működő polgárőr egyesületek önkéntes tevékenységének 

szervezésében vállalt szerepe elismeréséül 

 

GYARMATI SÁNDOR úrnak 

a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége elnökének 

 

a felnövekvő nemzedékek szellemi fejlődését szolgáló, több évtizedes pedagógusi 

munkája elismeréséül 

 

DR. GYŐRI JÁNOS úrnak 

a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma tanárának, a Tiszántúli 

Református Egyházkerület Közgyűjteményei igazgatójának 
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a község érdekében végzett több mint két évtizedes településvezetői munkája 

elismeréséül 

 

HERTEL LÁSZLÓ úrnak 

Sződ község polgármesterének 

 

 

az erdőgazdálkodás területén végzett több mint három évtizedes értékteremtő 

munkája elismeréséül 

 

HORVÁTH ERNŐ úrnak 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Környezetvédelmi Osztály környezetvédelmi koordinátorának, szakmai 

tanácsadónak 

 

 

példaadó közösségteremtő munkája elismeréséül 

 

HORVÁTH FERENC úrnak 

Szárföld község polgármesterének 

 

 

példaadó közösségteremtő munkája elismeréséül 

 

HORVÁTH LÁSZLÓ úrnak 

a Kapuvár Térségi Általános Iskola igazgatójának 

 

 

szociális területen példaadó segítő-támogató hozzáállással végzett szakmai 

tevékenysége elismeréséül 

 

HUSZTI JUDIT asszonynak 

a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények 

igazgatójának 

 

 

a településért végzett odaadó munkája, valamint példaértékű hagyományőrző és 

közösségépítő tevékenysége elismeréséül 

 

 

HUTTER JÁNOSNÉ asszonynak 
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Zebegény község polgármesterének 

 

példaértékű elhivatottsággal végzett településvezetői tevékenysége elismeréséül 

 

KECSKÉS GÁBOR úrnak 

Ságvár község polgármesterének 

 

 

négy évtizeden át elhivatottan végzett intézményvezetői tevékenysége, valamint 

példaadó zenetanári munkája elismeréséül 

 

LADICS TAMÁSNÉ asszonynak 

a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatójának 

 

 

a vízügyi ágazatban végzett több mint négy évtizedes példaadó szakmai 

tevékenysége elismeréséül 

 

LIPCSEY ZOLTÁN ATTILA úrnak 

a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének 

 

 

három évtizedes példaadó színvonalú településvezetői munkája elismeréséül 

 

MORAVCSIK FERENC úrnak 

Ecseg község polgármesterének 

 

 

a térségben élők egészségvédelme érdekében folytatott magas színvonalú, 

elkötelezett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül 

 

DR. MÓZER ERZSÉBET asszonynak 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet  

járóbeteg-ellátási igazgatójának 

 

több mint három évtizedes példaadó szakmai tevékenysége  

elismeréséül 

 

DR. PAMZSAV HOROLMÁ asszonynak 

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,  

Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság, Genetikai Szakértői Intézet,  
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Referenciaminta-vizsgáló Osztály igazságügyi szakértőjének 

 

 

a vízügyi ágazatban végzett több mint öt évtizedes példaadó szakmai 

tevékenysége elismeréséül 

 

PANNONHALMI MIKLÓS LÁSZLÓ úrnak 

az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki 

igazgatóhelyettesének 

 

 

az abaúji képzőművészeti oktatás-nevelés területén végzett, Károlyi Gáspár 

szellemi hagyatékának ápolása és Gönc múltjának kutatása iránt elhivatott 

munkája, illetve a helyi közéletet gazdagító sokrétű tevékenysége elismeréséül 

 

PECZE JÁNOS úrnak 

képzőművésznek, mesterpedagógusnak, a gönci Károlyi Gáspár Általános Iskola 

nyugalmazott igazgatójának, az Abaúji Református Egyházmegye világi 

főjegyzőjének 

 

 

szerteágazó közösségi és önkéntes tevékenysége elismeréséül 

 

PILSITS MÁRIA asszonynak 

a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége tagjának, az Országos Horvát 

Önkormányzat Közgyűlése tagjának, Kópháza község volt polgármesterének 

 

 

a település érdekében végzett példaadó közösségteremtő munkája elismeréséül 

 

RONCS GÁBOR úrnak 

Pásztori község polgármesterének 

 

 

példaadó szakmai munkája, különösen a hazai egészségügyi létesítmények 

építészeti fejlesztése terén meghatározó és magas színvonalú tevékenysége 

elismeréséül 

 

SEMMELWEIS TAMÁS úrnak 

építésznek, a Semmelweis and Partners alapítójának, a Kárpátber Kft. tulajdonos 

ügyvezetőjének, az Építéstudományi Egyesület alelnökének és Egészségügyi 

Szakosztálya alelnökének 
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több évtizedes példaadó pedagógusi munkája és intézményvezetői tevékenysége 

elismeréséül 

 

SZALAYNÉ MÓNUS ILDIKÓ asszonynak 

a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

intézményvezetőjének, mesterpedagógusnak 

 

 

három évtizedes példaadóan magas színvonalú településvezetői munkája 

elismeréséül 

SZENTES ATTILA úrnak 

Ságújfalu község polgármesterének 

 

 

a térség és a helyi közösség érdekében végzett több évtizedes példaadó szakmai 

tevékenysége elismeréséül 

 

TOMBI LAJOS úrnak 

nyugalmazott vízépítő mérnöknek, Zalaegerszeg megyei jogú város volt 

alpolgármesterének, a Zala Megyei Mérnöki Kamara volt titkárának 

 

 

a településen élők körében végzett sikeres közösségteremtő munkája 

elismeréséül 

 

TÓTH ALICE ERZSÉBET asszonynak 

Fehértó község polgármesterének 

 

 

a fogyatékossággal élő emberek támogatását szolgáló,  

példaértékű szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

VARGA ANNAMÁRIA asszonynak 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ivánci Gondviselés Háza Fogyatékosok és 

Időskorúak Otthona intézményvezetőjének 

 

 

három évtizedes példaadóan magas színvonalú településvezetői munkája 

elismeréséül 

 

VERBÓI GÁBOR JÓZSEF úrnak 

Nógrádmegyer község polgármesterének 
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A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 

KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

 

a rendőrség állományában több mint két évtizeden keresztül végzett példaadó 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

DR. CZENE CSABA r. ezredes úrnak 

az Országos Rendőr-főkapitányság, Személyügyi Főigazgatóság,  

Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetőjének 

 

 

a katasztrófavédelem állományában végzett több mint három évtizedes példaadó 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

DÓRA LÁSZLÓ tű. alezredes úrnak 

a Katasztrófavédelem Központi Zenekara vezetőjének 

 

 

szakterületén végzett példaadó szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

DR. KONYHÁS SZILVIA r. ezredes asszonynak 

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Idegenrendészeti Igazgatóság  

igazgatójának 

 

 

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három 

évtizedes példaadó szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

NEMSZILAJ LÁSZLÓ bv. alezredes úrnak 

a Büntetés-végrehajtás IV. számú Agglomerációs Központja (Fővárosi Büntetés-

végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Balassagyarmati Fegyház és 

Börtön, Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Osztály osztályvezetőjének 

 

 

a katasztrófavédelem állományában végzett több mint három és fél évtizedes 

példaadó szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

PIRÓTH LÁSZLÓ c. tű. alezredes úrnak 
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a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálat-

parancsnokának 

 

 

a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes példaadó 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

PRÁCSER GÁBOR r. alezredes úrnak 

a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság,  

Bűnügyi Osztály osztályvezető-helyettesének 

 

 

a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes példaadó 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

PROHÁSZKA RICHÁRD r. alezredes úrnak 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság  

vezetőjének 

 

 

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

 

több mint négy évtizedes példaadó szakmai és építészeti tevékenysége 

elismeréséül 

 

AMBRUS ZOLTÁN úrnak 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Településfejlesztési és 

Városstratégiai Főosztály, Főépítészi Osztály településképi ügyintézőjének, 

szakmai főtanácsadónak 

 

a közigazgatásban példamutató hivatástudattal végzett négy évtizedes 

kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül 

 

 

DR. BANKÓ ÁGNES asszonynak 

a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott aljegyzőjének 

 

 

a tanulók egészségének megóvását szolgáló közel négy évtizedes példaértékű 

szakmai tevékenysége elismeréséül 
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BARÁTHNÉ NAGY GABRIELLA asszonynak  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Egészségügyi és Bölcsődei 

Igazgatósága általános iskolai védőnőjének 

 

 

szociális területen négy évtizeden keresztül végzett  

példaadó szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

BERECZNÉ KELEMEN ÉVA asszonynak 

a Nógrád Vármegyei Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatójának 

 

 

példaadó pedagógusi, illetve kutatói-elemzői munkája, valamint elhivatott 

közösségépítő és minőségfejlesztő tevékenysége elismeréséül 

 

BÍRÓ GÁBOR úrnak 

a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium intézményvezetőjének 

 

 

közel három évtizedes eredményes vezetői munkája, valamint a győri szociális 

intézményhálózat magas színvonalú működtetésében betöltött szerepe 

elismeréséül 

 

BODORNÉ MÓZES ÁGOTA asszonynak 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Főosztály  

főosztályvezetőjének 

 

 

a közigazgatásban négy évtizeden keresztül példaadó hivatástudattal végzett 

szakmai munkája elismeréséül 

 

BOZÓNÉ NEMES GIZELLA asszonynak 

a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Gazdálkodási Iroda 

nyugalmazott gazdasági és irodavezetőjének 

 

 

magas színvonalú jogászi tevékenysége, az egyházi fejlesztések előkészítésében 

végzett példaadó munkája, valamint  a vezetőképzésben vállalt szerepe 

elismeréséül 

 

DR. DRABOS ERIK KASSZIÁN úrnak 
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a Familiare Társadalom Szervező Központ igazgatójának, a Morus Vezetőképző 

Akadémia vezetőjének 

 

 

több évtizede elkötelezetten végzett gyógyítómunkája elismeréséül 

 

DR. GÁL IMRE úrnak 

címzetes főorvosnak, Szolnok megyei jogú város nyugalmazott körzeti 

háziorvosának 

 

 

a közigazgatás területén példaértékű elhivatottsággal végzett és magas 

színvonalú szakmai munkája elismeréséül 

 

HAÁZERNÉ BORÓK MÓNIKA asszonynak 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humán Főosztály, 

Szociális Osztály osztályvezetőjének 

 

 

az önkormányzati gazdálkodási és számviteli feladatok terén végzett több mint 

két évtizedes magas színvonalú tevékenysége elismeréséül 

 

HALUSKÁNÉ MARSI ESZTER asszonynak 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Számviteli Osztály 

osztályvezetőjének 

 

 

Nagykanizsa egészségügyi ellátásában végzett több évtizedes példaadó szak- és 

háziorvosi tevékenysége elismeréséül 

 

DR. HÁMORI ZSOLT úrnak 

nyugalmazott háziorvosnak 

 

 

 

 

a regionális újságírás területén végzett, a hiteles tájékoztatás és a keresztény 

értékrend közvetítése iránt elkötelezett, példaadó szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

HUJBERT ISTVÁN úrnak 

a Vác Online felelős szerkesztőjének, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 

tagjának 
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a magyar vízgazdálkodási szakterület fejlődése érdekében végzett több mint 

három és fél évtizedes szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

KRAVINSZKAJA GABRIELLA ILONA asszonynak 

hidrológus mérnöknek, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,  

Balatoni Vízügyi Kirendeltség szakaszmérnökének 

 

 

több évtizede magas színvonalon végzett gyógyító- és betegségmegelőző 

munkája elismeréséül 

 

DR. MACZÓ JÁNOS úrnak 

belgyógyásznak, Szolnok megyei jogú város körzeti háziorvosának 

 

 

több évtizedes odaadó és értékorientált pedagógusi és közösségteremtő vezetői 

munkája elismeréséül 

 

NAGY JOLÁN asszonynak 

a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola intézményvezető-helyettesének 

 

 

több évtizedes példaadó pedagógusi és vezetői tevékenysége elismeréséül 

 

DR. NAGYNÉ DRÉHER MÁRIA asszonynak 

a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott intézményvezető-

helyettesének 

 

 

a köznevelés területén példamutató hivatásszeretettel végzett, több évtizedes 

munkája elismeréséül 

 

NAGYNÉ KASZA ILONA ILDIKÓ asszonynak 

óvónőnek, okleveles pedagógia szakos előadónak, a Magyar Pedagógiai 

Társaság tiszteletbeli tagjának 

 

 

a gyógyszerészet területén végzett magas szintű szakmai tevékenysége 

elismeréséül 
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DR. NYÍRI LÁSZLÓ úrnak 

gyógyszerésznek, a szerencsi Oroszlán Gyógyszertár alapítójának és 

vezetőjének, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 

Vármegyei Szervezete elnökének, a Viridis Pharma Gyógyszer-

nagykereskedelmi Kft. alapítójának és Felügyelő Bizottsága elnökének 

 

 

több évtizede magas szinten végzett oktató-nevelő és tehetséggondozó munkája 

elismeréséül 

 

PÉNZES FERENC úrnak 

a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium nyugalmazott tanárának 

 

 

az egészségügy területén végzett példaadó szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

 

POZSGAI MÁRTA asszonynak 

a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Ápolási Osztály 

osztályvezetőjének, a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki 

Egészségközpont projektvezetőjének 

 

 

a kiváló minőségű hazai alapanyagokat előállító vidéki termelők bevonását és a 

magyar gasztronómia világszínvonalúvá érését elősegítő sokoldalú és példaadó 

szakmai munkája, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek 

felkarolását szolgáló egyedülálló mentorprogramja elismeréséül 

 

 

RUPRECHT LÁSZLÓ úrnak 

mesterszakácsnak, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnökének 

 

 

a mórahalmi polgárőrség szervezésében és irányításában végzett munkája, 

valamint az illegális migráció elleni küzdelemhez nyújtott támogatása 

elismeréséül 

 

SÁRKÖZI LÁSZLÓ úrnak 

polgárőrnek, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet elnökének 
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a magyar népi hagyományok megőrzését, illetve a tradicionális magyar 

tánckultúra továbbélését és művelését szolgáló szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

SIPOS FERENC TIBOR úrnak 

tanárnak, táncpedagógusnak, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének, a Soproni Pendelyes 

Kulturális Egyesület alapító elnökének 

 

 

a vizuális nevelés és a tehetséggondozás területén végzett magas szintű munkája 

elismeréséül 

 

STAMLER LAJOS JÁNOS úrnak 

a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium nyugalmazott vizuális kultúra 

tanárának, a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete elnökének 

 

 

a rendőrség állományában több mint két és fél évtizeden keresztül végzett magas 

szintű szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

SUSZTER ISTVÁN úrnak 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Gazdasági 

Igazgatóság, Műszaki Osztály osztályvezető-helyettesének 

 

 

több évtizedes közéleti tevékenysége, valamint a településfejlesztés területén 

végzett, különösen a digitális jólét és az okostelepülések terén meghatározó és 

innovatív munkája elismeréséül 

 

SZÉLES ANDRÁS úrnak 

Tamási város alpolgármesterének 

 

 

Létavértes közösségének szolgálatában végzett oktatói munkája,  

illetve kulturális és közéleti szerepvállalása elismeréséül 

 

VÁLYINÉ PÁPAI VIOLA asszonynak 

Létavértes város önkormányzati képviselőjének, a létavértesi Irinyi 

Kiállítóterem vezetőjének, az Irinyi János Általános Iskola nyugalmazott 

igazgatójának 

 

 



18 

 

a Kosdon élők szolgálatában végzett önzetlen munkája elismeréséül 

 

ZOMBORI ZSUZSANNA asszonynak 

Kosd község önkormányzati képviselőjének és tanyagondnokának, a kosdi 

Önkéntes Településfejlesztő Közösség Egyesület elnökének, a Kosdi Petőfi 

Sándor Művelődési Ház-Könyvtár és Információs hely könyvtárosának 

 

 

 

 

A MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 

KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett két évtizedes,  

magas szintű szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

IMRÉNÉ KOVÁCS TIMEA bv. alezredes asszonynak 

a Büntetés-végrehajtás II. számú Agglomerációs Központja (Budapesti Fegyház 

és Börtön) alárendeltségébe tartozó Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet, Személyügyi Osztály osztályvezetőjének 

 

 

a rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett magas 

szintű szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

LENGYEL LÍVIA SZIDÓNIA r. zászlós asszonynak 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Záhonyi 

Határrendészeti Kirendeltség, Határrendészeti Osztály, Határrendészeti 

Alosztály kiemelt főhatárrendészének 

 

 

a rendőrség állományában három évtizeden keresztül végzett magas szintű 

szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

ŐRLŐS TIBOR c. r. főtörzszászlós úrnak 

a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Karcagi Rendőr-

kapitányság, Bűnügyi Osztály, Nyomozó Alosztály nyomozójának 

 

 

a rendőrség állományában több mint két és fél évtizeden keresztül végzett magas 

szintű szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

TÓTH ANDREA c. r. főtörzszászlós asszonynak 
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a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Rendészeti 

Igazgatóság, Tevékenységirányítási Központ ügyeletesének 

 

 

a rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett magas 

szintű szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

VERCZ ISTVÁN c. r. főtörzszászlós úrnak 

a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nagykanizsai Rendőrkapitányság,  

Bűnügyi Osztály, Betörési Csoport nyomozójának 

 

 

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

a település érdekében példamutató hivatásszeretettel végzett,magas színvonalú 

szakmai tevékenysége elismeréséül 

 

JUHÁSZ ÉVA asszonynak 

a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezető-főtanácsosának 

 

 

az evangélikus egyház gondoskodást nyújtó intézményeinek fejlesztésében 

nyújtott értékes tevékenysége elismeréséül 

 

KELEMEN ANNA GYÖNGY asszonynak 

a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Diakóniai Osztály 

osztályvezetőjének 

 

 

a gondoskodáspolitika ügyét odaadóan, többek között a nevelőszülőséget 

bemutató, Befogadottak című dokumentumfilmjével is szolgáló, értékes szakmai 

tevékenysége elismeréséül 

 

LAKATOS ANDRÁS úrnak 

rendezőnek, forgatókönyvírónak 

 

 

a magyar zenekultúra és a hangszeres előadó-művészet képviselete mellett a 

tradicionális cigányzene népszerűsítése terén is sikeres szakmai tevékenysége 

elismeréséül 

 

ifj. ÖKRÖS TIBOR úrnak 
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előadóművésznek, prímásnak, zenekarvezetőnek 

 

 

a település érdekében végzett több mint két évtizedes közösségépítő és 

szervezőmunkája elismeréséül 

 

TERJÉKI PÁLNÉ asszonynak 

Tiszajenő község önkormányzati képviselőjének, a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratórium 

minőségirányítási vezető laboratóriumi vegyészének, Tiszajenő község volt 

alpolgármesterének 

 

 

 

A MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 

KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA 

 

 

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint két évtizedes 

kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

FARKAS LEHEL IMRE bv. főtörzszászlós úrnak 

a Büntetés-végrehajtás IV. számú Agglomerációs Központja (Fővárosi Büntetés-

végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Váci Fegyház és Börtön, 

Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Osztálya biztonsági főfelügyelőjének 

 

 

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint két évtizedes 

értékes szolgálati tevékenysége elismeréséül 

 

SZEGEDI GYULA c. bv. főtörzszászlós úrnak 

a Büntetés-végrehajtás V. számú Agglomerációs Központja (Tiszalöki Országos 

Büntetés-végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Sátoraljaújhelyi Fegyház 

és Börtön, Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Osztálya, Biztonsági Alosztály 

fegyvermesterének 

 

 

 

 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

 

- A BELÜGYMINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE - 
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ÉLETMENTÉS SORÁN TANÚSÍTOTT HŐSIES MAGATARTÁSA 

ELISMERÉSÉÜL 

 

„ÉLETMENTŐ EMLÉKÉRMET” 

ADOMÁNYOZ 

EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI 

 

 

WIEDERMAN MÁTÉ FERENC urat,  

pátyi lakost, aki 2022. október 11-én egy kisgéphajó személyzetének tagjaként 

észlelte, hogy a Duna bal partjának szélétől kb. 35 méterre a mederközép felé 

sodródik egy nő. Társával közelebb hajóztak a sodródó személyhez, Wiederman 

Máté Ferenc a nő irányába mentőgyűrűt dobott, aki láthatóan nem akart abba 

belekapaszkodni, a hajótól elsodródott. Wiederman Máté Ferenc ekkor a 

Dunába ugrott, majd a nőt a víz fölött tartva megfogta és sikeresen beemelték az 

addigra már odaért hajóba, megmentve ezzel életét. 
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DR. PINTÉR SÁNDOR 

MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTER 

 

NEMZETI ÜNNEPÜNK, MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL 

 

 

KIEMELKEDŐ HELYTÁLLÁSA,  

BÁTOR MAGATARTÁSA ELISMERÉSÉÜL 

 

 

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET 

ADOMÁNYOZ EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI 

 

 

MOGYORÓ TIBOR c. tű. főtörzsőrmester urat 

a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség,  

Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

 

aki egy égő raktárépületből – miután 1 db PB gázpalack a hivatásos egységek 

kiérkezése előtt már felrobbant - 4 db felhevült oxigénpalackot és 1 db acetilén 

gázpalackot hozott ki. 

 

 

BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET 

ADOMÁNYOZ EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI 

 

 

BÉLTEKI BÁLINT r. zászlós urat, 

 

BERCZIK ATTILA r. zászlós urat 

a Készenléti Rendőrség járőrparancsnokait, 

 

valamint 

 

KARCUB JÁNOS MÁRK r. törzsőrmester urat, 

a Készenléti Rendőrség járőrvezetőjét, 

 

akik egy égő, 20 hektáros bozótos területről a lakóingatlanok irányába terjedő 

tűz elől a sűrű és fullasztó füst ellenére 40 főt menekítettek ki, köztük 

mozgásában korlátozott személyeket is. 
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BÁTORSÁGÉRT ÉRDEMJELET 

ADOMÁNYOZ EGYBEN JUTALOMBAN RÉSZESÍTI 

 

 

GÁL ZSOLT c. tű. főtörzsőrmester urat 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kazincbarcikai Hivatásos 

Tűzoltóparancsokság gépjárművezetőjét 

 

és  

 

MÁTÉ CSABA tű. őrnagy urat 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kazincbarcikai Hivatásos 

Tűzoltóparancsokság szolgálatparancsnokát 

 

 

akik egy robbanás következtében összedőlt épület leszakadt betonfödémje alól 

testi épségük kockáztatásával mentettek ki egy beszorult személyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


