5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Bayer Mihály /diplomata, nagykövet/ Mezőberényben született 1954. december 3-án. Nős, 2
gyermeke van (1982, 1987). Általános iskolai tanulmányait és a középiskolát Mezőberényben
végezte. Véleménye szerint a mezőberényi gimnáziumban nem korlátozták, jó tanárok
oktatták, sokat játszottak, sportoltak.
Érettségi után egy évet a debreceni egyetemen történelem-orosz szakra járt. Nagyon szerette a
történelmet és Debrecent, de mivel nyelvészt akartak „faragni” belőle, ezért az első év után
állami ösztöndíjjal Moszkvába ment és 1974 és 1980 között a Nemzetközi Kapcsolatok
Intézetében tanult, mely szerinte a világ egyik legjobb diplomata képzője.
Szakképzettsége: nemzetközi közgazda, nyelvtudása: angol (ff), arab (ff), orosz (ff)
1980. június 30. óta a Külügyminisztériumnál dolgozik.
Beosztásai:
- Referens, Észak-afrikai és Közel-keleti Országok Főosztálya (1980. június 30. – 1981.
július 22.)
- Kultúr- és sajtóattasé, Nagykövetség, Tripoli (1981. július 23. – 1986. szeptember 13.)
- Referens, Észak-afrikai és Közel-keleti Országok Főosztálya (1986. szeptember 14. –
1990. február 25.)
- Első beosztott, Nagykövetség, Kairó (1990. február 26. – 1990. augusztus 9.)
- Nagykövet a Jemeni Köztársaságban (1990. augusztus 10. – 1994. december 3.)
- Főosztályvezető-helyettes, Afrikai és Közel-Keleti Országok Főosztálya (1995.
február 1. – 1995. augusztus 31.)
- Főosztályvezető, Afrikai és Közel-Keleti Országok Főosztálya (1995. szeptember 1. –
1999. augusztus 22.)
- Nagykövet a Kínai Népköztársaságban (1999. augusztus 23. – 2004. augusztus 2.)
- Nem rezidens nagykövet a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (2000.
november 3. – 2004. augusztus 2.)
- Főosztályvezető FÁK országok Főosztálya (2004. augusztus 3. – 2006. július 31.)
- A politikai igazgató főtanácsadója (2006. augusztus 1. – 2007. február 28.)
- Nagykövet a Moldovai Köztársaságban (2007. március 1. – 2008. március 31.)
- A Nabucco gázvezeték project ügyeivel foglalkozó utazó nagykövet (2008. április 1. 2009. november 20.)
- Energiabiztonsági utazó nagykövet 2009. november 21-től
- Nagykövet Ukrajnában 2010. november 1. – 2014. augusztus 15.
- Nagykövet Kuvait Államban 2014. október 1-jétől.
Diplomáciai rangok:
-

Attasé1980
III. o. titkár 1982
II. o. titkár 1985
o. titkár 1989
o. tanácsos 1989
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 1990

„A Mezőberény díszpolgári cím milyen helyet foglal el elismerései között?”
„Őszintén szólva nem ez az egyetlen, kaptam több magyar állami és külföldi kitüntetést is, de
ehhez hasonló díszpolgári címem még nincs. Azért az egyik legfontosabb, mert itt ismernek,
és jólesik, hogy akkor is számon tartanak, ha nem mindig látnak. Úgy gondolom, példám azt

bizonyítja a berényi fiataloknak, hogy szorgalommal és tehetséggel minden elérhető. Persze,
ehhez nyelveket is kell tanulni. Mezőberényben is érdemes a nagyvilágban gondolkodni,
ehhez ma már nem feltétlenül kell elhagyni a várost, hiszen egy számítógép segítségével
kapcsolatba léphetnek az egész világgal.”
(Forrás: http://www.kum.hu/kulkepviselet/UA/hu/Munkatarsak/bayer_mihaly_eletrajz.htm
http://epa.oszk.hu/02300/02307/00086/pdf/EPA02307_mezoberenyi_hirmondo_2014_09.pdf)

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:


Bayer Mihály 1987-ben egyik meghatározó tagja volt a Külügyminisztériumban a
magyar-izraeli kapcsolatok helyreállítása koncepciójának kidolgozására és
végrehajtására létrehozott szakértői munkacsoportnak.
 1992-ben elindította azt a folyamatot, melynek eredményeként a magyar olajipar
olajkutatási koncessziós jogokhoz jutott a Jemeni Köztársaságban.
 Nevéhez fűződik a magyar-kínai bilaterális emberi jogi párbeszéd koncepciójának
kidolgozása és az együttműködés létrehozása 2000-ben.
 2007-ben koordinátorként, majd chisinaui nagykövetként összefogta és szervezte az
Európai Unió történetében első Közös Vízumkérelem-átvevő Központ felállítását és
működését.
 A 2009. január 26-27-ei budapesti Nabucco csúcsértekezlet szervezője. 2009. januárjúlius között a magyar delegáció vezetője a Nabucco projectről szóló nemzetközi
szerződés kidolgozására összehívott kormányközi konferencián.
 2014. augusztus 15-én tért haza Kijevből, ahol 4 évig nagyköveti megbízásban
dolgozott.
Magyarország egyik legtapasztaltabb diplomatájaként, aki számos helyen szolgálta a
hazát a kijevihez hasonlóan nehéz időszakokban is, rendkívül érdekes és exkluzív
dolgokat mesélt arról is, hogy milyen az élet egy nagykövetségen.
A beszélgetés az ukrán RadioSvoboda stúdiójában készült, Kijevben.
 2014. augusztus 25. (nagykövetek éves értekezlete) után a hatodik nagyköveti
kinevezés várt rá, az arab világba tért vissza a Kuvaiti Nagykövetségre.

Kitüntetései:
- Pro Turismo díj (2004)
- A Moldovai Köztársaság Becsületrendje (2008)
- A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) 2009
- Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet nyerte el az „Év diplomatája 2013-ban”
nemzetközi díjat az „Év Embere” országos ukrán program és díjátadó gála
keretében 2014. március 22-én (Ukrajnai elismerése).
- A Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem díszdoktorává fogadta a magyar nyelv
oktatásának erősítése érdekében végzett munkájáért (Ukrajnai elismerése).

-

„Mezőberény Város Díszpolgára” 2014.

Bayer Mihály /diplomata, nagykövet/ munkásságának értéktárba történő felvételét kiemelkedő
szakmai tevékenysége folytán kezdeményezem.
(Forrás: http://www.kum.hu/kulkepviselet/UA/hu/Munkatarsak/bayer_mihaly_eletrajz.htm
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/bayer-mihalyt-valasztottak-mezobereny-diszpolgarava-569095
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/UA/hu/Hirek/bayer+mihaly+az+ev+diplomataja.htm?printable=true
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Kuwait/hu/Koszonto/
http://www.juventus.hu/cikk.php?cid=1091
http://epa.oszk.hu/02300/02307/00086/pdf/EPA02307_mezoberenyi_hirmondo_2014_09.pdf)

