
Magyarország honvédelmi minisztere 
 

a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi 
Véleményező Munkacsoport támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a 
honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként, 

nemzeti ünnepünk alkalmából 
 

a 
Honvédelemért Kitüntető Cím 

Babérkoszorúval Ékesített fokozatát  
adományozza 

 
Homola Csaba  nyá. dandártábornoknak  

 
a 

Honvédelemért Kitüntető Cím  
I. fokozatát 
adományozza 

 
Bozsik Tibor nyá. ezredesnek  
Papp László  úrnak  
  

a 
Honvédelemért Kitüntető Cím  

II. fokozatát 
adományozza 

 
Fróna Imre r. alezredesnek  
Gnándt József nyá. őrnagynak  
Molnár János nyá. őrnagynak  
Ádám Lajos nyá. r. törzszászlósnak  
Antal László  úrnak  
Szabó Sándor úrnak  
Takács Szabolcs úrnak  
 

a 
Honvédelemért Kitüntető Cím  

III. fokozatát 
adományozza 

 
Mészáros Károly  nyá. alezredesnek   
Szendi Csaba   nyá. őrnagynak   
Szakály Béla    nyá. főtörzszászlósnak  
Hódi István   nyá. törzszászlósnak   
Szegletes László Zoltán nyá. törzszászlósnak   
Bardócz Tódor András úrnak     
Dr. Bíró Ferenc   úrnak     
Czigány Sándor   úrnak     
Cserepes Ivánné  úrhölgynek    
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Fazekas László  úrnak     
Krett Attila   úrnak     
Matejdesz Györgyné  úrhölgynek    
Pálfi Anikó   úrhölgynek    
Szabó László   úrnak     
Szalai Tiborné   úrhölgynek    
Wlassits Nándor   úrnak     
 

az 
Aranykor Kitüntető Cím 

arany fokozatát 
adományozza 

 
Berki Lajos   nyá. őrnagynak   

 
az 

Aranykor Kitüntető Cím 
ezüst fokozatát 

adományozza 
 

Pataki József nyá. alezredesnek   
 

az  
Aranykor Kitüntető Cím 

bronz fokozatát 
adományozza 

 
Bóna Pál   nyá. bv. alezredesnek   
Kertész László  nyá. őrnagynak   
Ankus Béla   nyá. főtörzsőrmesternek  
 
 

Emléktárgyat 
adományoz 

 
Séra Anna   úrhölgynek    
Kornhoffer Györgyné úrhölgynek  
Becker Mária úrhölgynek  
Pintér Józsefné úrhölgynek    
Réthy Sándor úrnak     
Milos Attila nyá. ezredesnek   
Gregor László   úrnak     
 

Emléktárgyat 
adományoz 

 
Pénzes Sándorné  úrhölgynek    
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Elismerő oklevelet 
adományoz 

 
Hetey Barnáné úrhölgynek    
Szabó Imre úrnak     
 
 
A társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi 
Véleményező Munkacsoport támogatásával, a katonazenei hagyományok ápolása, megőrzése 
és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 
 

Elismerő oklevelet 
adományoz 

 
a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, Ezüstfény Együttesének. 

 
  
A társadalmi szervezetek javaslatára, a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett 

áldozatos munkája elismeréseként, a több mint egy évtizede történt, 42 halálos áldozatot 
követelő repülőgép-szerencsétlenség emlékhelyének méltó gondozásáért,  

 
nemzeti ünnepünk alkalmából 

 
a 

Honvédelemért Kitüntető Cím  
I. fokozatát 
adományozza 

 
Lévai István úrnak  Hejce község polgármesterének, 
Rohály Géza  úrnak  Hejce község korábbi polgármesterének. 
 
 

 A honvédelem ügye érdekében végzett tevékenységét elismerve, a január 20-án  történt 
olaszországi buszbaleset áldozatainak, illetve hozzátartozóiknak nyújtott hatékony és gyors 

szakmai segítségét és támogatását megköszönve,  
 

nemzeti ünnepünk alkalmából 
 
a 

Honvédelemért Kitüntető Cím  
I. fokozatát 
adományozza 

 
prof. Dr. Pintér Lajos  úrnak  
 
A honvédelem ügye érdekében végzett tevékenységéért, sorsfordító időkben vadászrepülőként 

tanúsított bátor és önfeláldozó szolgálatáért, egykori katonai érdemeit elismerve,  
 

nemzeti ünnepünk  
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valamint 100. születésnapja alkalmából 
 
a 

Honvédelemért Kitüntető Cím  
I. fokozatát 

adományozom 
 

Nyemecz Pál  úrnak   
    egykori magyar vadászrepülőnek. 
 
 



 A társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM 
Társadalmi Véleményező Munkacsoport támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, 

valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája 
elismeréseként 

a Katonaözvegyek XIV. Országos Találkozója 
alkalmából 

a 
Honvédelemért Kitüntető Cím  

III. fokozatát 
adományozza 

 
Tuzson Aladárné  nyá. törzszászlósnak   
Horváth Jánosné  úrhölgynek    
Pressing Jánosné  úrhölgynek    
 

Emléktárgyat 
adományoz 

 
Kertész-Farkas Sándorné úrhölgynek  
özv. Kovács Istvánné úrhölgynek  
Sipos Andrásné úrhölgynek  
Szalai Károlyné úrhölgynek  
özv. Jakab Sándorné úrhölgynek  
Kása Józsefné úrhölgynek  
 

Elismerő Oklevelet  
adományoz 

 
Lövey Antalné úrhölgynek  
Szabó Gézáné úrhölgynek  
Tóth Lászlóné úrhölgynek  
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A társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi 
Véleményező Munkacsoport támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a 
honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként 

 
a Honvéd Bajtársi Klub, Pápa, megalakulásának 45. évfordulója, 

 2017. február 24, alkalmából 
 

a 
Honvédelemért Kitüntető Cím  

III. fokozatát 
adományozza 

 
Horváth Ferenc   nyá. századosnak   
 
 

A társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi 
Véleményező Munkacsoport támogatásával, a nyugállományúak szervezetei, valamint a 
honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elismeréseként 

 
 

a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 
megalakulásának 25. évfordulója, 2017.április 14., 

alkalmából 
 

az 
Aranykor Kitüntető Cím 

bronz fokozatát 
adományozza 

 
Bagyal József nyá. alezredesnek   
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