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Bayer Mihály diplomata, nagykövet Mezőberényben született 1954. december 3-án.  
Az általános iskolát és a középiskolát Mezőberényben végezte, majd a Nemzetközi 
Kapcsolatok Állami Intézetében szerzett nemzetközi közgazda végzettséget. Rokoni szálak 
ma is a városunkhoz kőtik és gyakran látogat haza, ápolja kapcsolatát volt iskolájával és 
büszkén vallja magát mezőberényinek. Kiválóan beszél angol, arab, orosz nyelven. Nős, 2 
gyermek édesapja. 
1980 óta különböző munkakörökben a Külügyminisztérium munkatársa: kultúr- és sajtóattasé, 
a politikai igazgató  főtanácsadója. Nagykövetként képviseli Magyarországot a Jemeni 
Köztársaságban, a Kínai Népköztársaságban, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban, a 
Moldovai Köztársaságban, Ukrajnában. A Nabucco gázvezeték project ügyeivel foglalkozó 
utazó nagykövet, energiabiztonsági utazó nagykövet. 
1987-ben egyik meghatározó tagja volt a magyar-izraeli kapcsolatok helyreállítása 
koncepciójának kidolgozására és végrehajtására létrehozott szakértői munkacsoportnak. 1990-
től rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 
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 nagykövetként összefogta és szervezte az Európai Unió 
történetében első Közös Vízumkérelem-átvevő Központ felállítását és működését.  
A 2009 januárjában Budapesten rendezett Nabucco csúcsértekezlet szervezője, a magyar 
delegáció vezetője a Nabucco projectről szóló nemzetközi szerződés kidolgozására 
összehívott kormányközi konferencián. 
2014. május 28-án a Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem díszdoktorává fogadta a magyar-
ukrán oktatási kapcsolatok fejlesztése, az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bővítése, illetve 
a magyar nyelv oktatásának beindítása és támogatása érdekében kifejtett munkájáért. 
Szerepe volt az ukrán egyetem Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel való gyümölcsöző 
együttműködésének megteremtésében is. 
Több évtizedes kiemelkedő munkáját, tudását értékes díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el.  
A Pro Turismo díj, majd a Moldovai Köztársaság Becsületrendje után 2009-ben megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 
Pályája során sokat tett, tesz a diplomácia területén Magyarország pozitív megítélése 
érdekében. Kiemelkedően jelentős munkájával, országosan és nemzetközi viszonylatban 
szerzett elismeréseivel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, és emberi magatartása 
miatt példaként állítható településünk fiataljai elé.  
A diplomácia területén elért eredményei, a mindennapokban végzett, kiemelkedő 
tevékenysége és a városhoz való kötődése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi 
elismerésként a 2014. évben „Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz 

Bayer Mihálynak. 
 
 


