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Nagy területen égtek március 28-án egy fatelep udvarán tárolt raklapok, 

tűzifa és fűrészpor. A tűz egy épületet és további faanyagokat is 

veszélyeztetett. A hőtől az épület redőnyei leolvadtak, a tető pedig 

füstölt. Dobi Zsolt tűzoltó törzszászlós, a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei műveletirányítási ügyeletének 

műveletirányító referense éppen a közelben járt, észlelte a tüzet és a 

fatelepre hajtott. Míg a hivatásos egységek a helyszínre nem értek, 

körbejárta a telepet, megtalálta a föld alatti tűzcsapot és a 

szerelvényszekrényt, majd a tűzcsapról szerelt vízsugárral megkezdte a 

beavatkozást, ezzel megakadályozva a tűz továbbterjedését. A 

hivatásos egységek kiérkezése után sem hagyta el a helyszínt, segített a 

károk felszámolásában. Hősies helytállása elismeréseként dr. Góra 

Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója elismerésben 

részesítette Dobi Zsolt tűzoltó törzszászlóst. 

  

Június 19-én kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy faszerkezetű 

tároló, amelyben több köbméternyi tűzifa volt. A tűz veszélyeztette a 

nagyjából két méterre álló családi házat és a hozzá épített 

melléképületet. A szemközti épületben lakó, szabadnapját töltő Bárány 

Máriusz tűzoltó főtörzsőrmester felfigyelt a segélykiáltásokra, és az 

otthonában található porral oltó készülékkel átrohant az égő épülethez. 

Ott azt tapasztalta, hogy a fatároló teljes terjedelmében ég, illetve a 

családi ház műanyag lambériaborítása erőteljesen füstöl és megolvadt. 

A tűzoltó készülékkel nem tudta eloltani a tüzet, ezért a kerti 

locsolótömlőt használva kezdte oltani a tüzet. Áramtalanította a házat 

és elzárta a közműveket. A helyszínen maradt azután is, hogy a 

hivatásos egységek megérkeztek, és segítséget nyújtott a további 

munkákban. Hősies helytállása elismeréseként az országos 

katasztrófavédelmi főigazgató elismerésben részesítette Bárány 

Máriusz tűzoltó főtörzsőrmestert, a dabasi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltóját. 

 

Június 20-án az M5-ös autópályán egy kamion félpótkocsijának hátsó 

kereke ismeretlen okból kigyulladt, a sofőr porral oltó készülékkel 

próbálta azt eloltani. Vaskor Attila Szabolcs tűzoltó őrmester arra 

haladt, az esetet látva megállt, és az autópálya-mérnökség éppen arra 

közlekedő vízszállítója segítségével sikerült a tüzet megfékezni, a 

hivatásos egységek megérkezése előtt eloltani. Hősies helytállása 

elismeréseként a főigazgató elismerésben részesítette Vaskor Attila 
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Szabolcs tűzoltó őrmestert, a szarvasi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 

beosztott tűzoltóját. 

 

Június 28-án egy raktárépületben tűz keletkezett. Ezt vette észre a 

közelben autózó Holczer Kristóf Gyula tűzoltó őrmester. A helyszínre 

ment, ahol azt látta, hogy az emulzióbontóban keletkezett, és már egy 

kompresszoros lepárlóra is átterjedt tüzet egy ember már oltani 

próbálta. Az őrmester maga is dolgozni kezdett, négy porral oltó 

készüléket használt fel a tűz terjedésének megakadályozásához, ezzel a 

lángok nagy részét sikerült elfojtania. Emellett áramtalanította az 

épületet.  A kolléga a beavatkozással megakadályozta, hogy nagy 

értékű berendezések semmisüljenek meg, és tönkremenjen a 

tetőszerkezet. Hősies helytállása elismeréseként a főigazgató 

elismerésben részesítette Holczer Kristóf Gyula tűzoltó őrmestert, a 

győri hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját. 

 

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató a Belügyminisztérium 

és szervei állományában eltöltött 20 év elismeréseként jutalomban 

részesítette 

 

Dr. Jackovics Péter József tűzoltó ezredest, a BM OKF 

veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetőjét, 

 

40 év szolgálati viszonyban töltött idő elismeréseként jubileumi 

jutalomban részesítette 

 

Szabó Péter tűzoltó ezredest, a belső ellenőrzési és felügyeleti 

főosztály vezetőjét. 

 

 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere 60. 

születésnapja alkalmából miniszteri emléktárgyat ajándékozott 

 

Seres Tibor tűzoltó ezredesnek, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatójának, 
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50. születésnapja alkalmából  

 

Fábcicné Oláh Judit tűzoltó alezredesnek, a Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettesének,  

 

Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredesnek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjének.  

 

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató 70. születésnapja 

alkalmából főigazgatói ajándéktárgy elismerésben részesítette 

 

Klopfer Györgyöt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

alkalmazottját, 

 

60. születésnapja alkalmából  

 

Dömötör László tűzoltó őrnagyot, a dombóvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottját, 

 

Laczkó Győző tűzoltó hadnagyot, a miskolci katasztrófavédelmi 

kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztály főelőadóját, 

 

Makra Krisztina Évát, a nemzetközi főosztály alkalmazottját, 

 

Mészáros Ferencet, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság műszaki osztály ügyintézőjét, 

 

Pálovics Csabánét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

ügyfélszolgálati csoport ügyintézőjét, 

 

Szabó Istvánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő 

szakmunkását és 

 

Szerencsés István tűzoltó főtörzszászlóst, a VIII. kerületi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét. 
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50. születésnapja alkalmából 

 

Baki György tűzoltó zászlóst, a sárbogárdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szerparancsnokát, 

 

Balázs János tűzoltó főtörzsőrmestert, a szigetszentmiklósi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Bartók István tűzoltó főtörzsőrmestert, a XIV. kerületi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Beszedics Csaba Pál tűzoltó zászlóst, a kalocsai hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Bodor István tűzoltó főtörzsőrmestert, a kunszentmártoni hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Bolyky Tamás tűzoltó századost, az ózdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát, 

 

Czibula Gábor tűzoltó őrnagyot, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság ügyeletvezetőjét, 

 

Csejtei Balázs tűzoltó törzszászlóst, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság technikusát, 

 

Földi Szilárd Csaba tűzoltó főhadnagyot, a kaposvári 

katasztrófavédelmi kirendeltség katasztrófavédelmi hatósági osztály 

kiemelt főelőadóját, 

 

Juhász-Fülöp Gábor Péter tűzoltó főtörzsőrmestert, a XIX. kerületi 

hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Fülöp Zsolt tűzoltó zászlóst, a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 

különlegesszer-kezelőjét, 
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Honfi Tamás Szabolcs tűzoltó alezredest, a körmendi 

katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét, 

 

Horváth József tűzoltó törzszászlóst, a kapuvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Komáromy Zoltán Ferenc tűzoltó őrnagyot, a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját, 

 

Kormosné Kovács Eleonórát, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság egészségügyi asszisztensét, 

 

László Antal tűzoltó őrnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztály 

kiemelt főelőadóját, 

 

Lipp Attila László tűzoltó törzsőrmestert, a szentendrei hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Márkus József János tűzoltó főtörzsőrmestert, a badacsonytomaji 

hivatásos tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Menotti Péter Mihály tűzoltó főtörzsőrmestert, a XIX. kerületi 

hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Molnár Gabriellát, a sárvári katasztrófavédelmi kirendeltség 

ügykezelőjét, 

 

Oláh László Péter tűzoltó zászlóst, a hatvani hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Saliga Istvánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ csoportvezetőjét, 

 

Sárvári János István tűzoltó főtörzsőrmestert, a hatvani hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, 
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Szabó László tűzoltó zászlóst, a szolnoki hivatásos tűzoltó-

parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Szombati Miklós tűzoltó főtörzsőrmestert, a kiskunhalasi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, 

 

Szűcs Attila tűzoltó zászlóst, a szerencsi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság beosztott tűzoltóját, 

 

Tar István Zsolt tűzoltó törzszászlóst, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó-

parancsnokság gépjárművezetőjét, 

 

Till Ferenc tűzoltó főtörzsőrmestert, a budafoki katasztrófavédelmi őrs 

gépjárművezetőjét, 

 

Tóth István tűzoltó főtörzsőrmestert, a záhonyi katasztrófavédelmi őrs 

gépjárművezetőjét 

 

Udvardi János tűzoltó alezredest, a székesfehérvári 

katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjét, 

 

Váczi Ildikó Máriát, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

katasztrófavédelmi hatósági osztály szakügyintézőjét, 

 

Zolta Tibor István tűzoltó századost, az érdi hivatásos tűzoltó-

parancsnokság szolgálatparancsnokát és 

 

Zsigmond Tamást, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

kéményseprő mesterét. 

 

 

 

 
 


