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Elismerések, előléptetések 
2023. március 13. 

 

Nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es forradalom és sza-

badságharc 175. évfordulója alkalmából, Novák Katalin Magyaror-

szág Köztársasági Elnöke dr. Pintér Sándor Magyarország belügymi-

niszterének előterjesztésére, r. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a BM 

OKF főigazgatójának javaslatára előléptette  

 

tűzoltó vezérőrnaggyá 

 

Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornokot, a BM OKF műveleti fő-

igazgató-helyettesét, 

 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Katonai Tagozata kitüntetést 

adományozta 

 

Molnár József tűzoltó alezredesnek, a dunaújvárosi katasztrófavédel-

mi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének, 

 

a Magyar Arany Érdemkereszt Katonai Tagozata kitüntetést adomá-

nyozta 
 

Dóra László tűzoltó alezredesnek a Katasztrófavédelem Központi Ze-

nekara zenekarvezetőjének 

 

Piróth László tűzoltó alezredesnek a IX. kerületi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokának. 

 

Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere hosszú időn át vég-

zett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 2023. március 15-ei ha-

tállyal soron kívül előléptette tűzoltó ezredessé és dr. Góra Zoltán tű. 

altábornagy a BM OKF főigazgatója befogadta a Katasztrófavédelem 

ezredesi karába 

 

Angyal István tűzoltó alezredest, a BM OKF Kritikus Infrastruktúra 

Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjét. 

 

A belügyminiszter soron kívül előléptette 
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tűzoltó őrnaggyá: 

 

Jángli János Béla tűzoltó századost a Somogy Vármegyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját, 

 

Varga Gábor tűzoltó századost, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltó-

parancsnokság parancsnok-helyettesét, 

 

tűzoltó törzszászlóssá: 

 

Böröczki Péter Pál tűzoltó zászlóst, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság referensét, 

 

Schreiber Zoltán tűzoltó zászlóst, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság technikusát. 

 

Tűzoltósági tanácsosi címet adományozott 

 

Csoór Tamás tűzoltó zászlósnak, a pásztói hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltójának,  

 

Govnik Imre tűzoltó zászlósnak, a dombóvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szerparancsnokának,  

 

Juhász László tűzoltó ezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok Várme-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-

helyettesének, 

 

Maczkó József Gyula tűzoltó alezredesnek, a Komárom-Esztergom 

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Informatikai Osztály ki-

emelt főelőadójának,  

 

Tóth Csaba tűzoltó őrnagynak, a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz-

pont ügyeletvezetőjének, 

 

Váradi Ferenc tűzoltó zászlósnak, a lenti hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjének, 
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Zsarnay Attila tűzoltó főtörzszászlósnak, a szombathelyi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság szerparancsnokának. 

 

Miniszteri emléktárgyat adományoz 

 

Kovácsné Kerekes Enikőnek, a monori katasztrófavédelmi kirendelt-

ség ügykezelőjének, 

 

Kómár Zoltán Csabának, a fehérgyarmati hivatásos tűzoltó-

parancsnokság előadójának,  

 

Szücs Józsefnek, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ csoportveze-

tőjének.  

 

Életútja elismeréseként előléptette nyugállományú tűzoltó ezredessé 

 

Kiss István nyugállományú polgári védelmi alezredest, a Sárospataki 

Polgári Védelmi Kirendeltség volt kirendeltség-vezetőjét. 

 

A Belügyminisztérium központi ünnepségén a Katasztrófavédelem 

állományából a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért hárman 

vettek át elismerést. 

 

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a szolgálati feladataik kiemelkedő 

teljesítéséért 2023. március 15-i hatállyal soron kívül előléptette 

 

tűzoltó alezredessé 

 

Pozsgai Orsolya tűzoltó őrnagyot a BM OKF Közgazdasági Osztály 

kiemelt főelőadóját, 

 

Takácsné Varga Marianna tűzoltó őrnagyot, a Fejér Vármegyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetőjét, 

 

tűzoltó őrnaggyá 

 

Alföldi Ferenc tűzoltó századost, a Veszprém Vármegyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját, 
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Besenyei Zsolt tűzoltó századost, a Heves Vármegyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját, 

 

Csámpai Attila tűzoltó századost, a Pest Vármegyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság szóvivőjét, 

 

Szabados Gergely tűzoltó századost, a nagykanizsai hivatásos tűzoltó-

parancsnokság parancsnok-helyettesét- 

 

Szabó-Jambrik Mónika tűzoltó századost, a Katasztrófavédelmi Okta-

tási Központ kiemelt főtanárát, 

 

Szabó Zoltán tűzoltó századost, a körmendi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

Tóth Gábor tűzoltó századost, a XIV. kerületi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

Vojnár László tűzoltó századost, a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

tűzoltó századossá 

 

Juhász István tűzoltó főhadnagyot, a dombóvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

Sándor István tűzoltó főhadnagyot, a hajdúszoboszlói katasztrófavé-

delmi őrs katasztrófavédelmi megbízottját, 

 

Vejtei András tűzoltó főhadnagyot, a kalocsai hivatásos tűzoltó-

parancsnokság műszaki-biztonsági tisztjét, 

 

Vinkler Péter tűzoltó főhadnagyot, a kaposvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

Zelenyánszki Zoltán Pál tűzoltó főhadnagyot, a békéscsabai hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottját, 

 

tűzoltó zászlóssá 
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Vincze Béla tűzoltó főtörzsőrmestert, a baktalórántházi katasztrófavé-

delmi őrs szerparancsnokát, 

 

tűzoltó főtörzsőrmesterré 

 

Csapó Gábor Zoltán tűzoltó törzsőrmestert, a sásdi katasztrófavédelmi 

őrs szerparancsnokát, 

 

Sári József tűzoltó törzsőrmestert, a lébényi katasztrófavédelmi őrs 

szerparancsnokát, 

 

tűzoltó törzsőrmesterré 

 

Ragány István Zoltán tűzoltó őrmestert, a komáromi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltóját. 

 


