ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

Széplaki András, dr.
Születési név:

Széplaki András

Anyja neve:

Kovács Erzsébet

Apja neve:

Széplaki (Szloszárcsik) András

Születési idő:

1931. augusztus 25.

Születési hely:
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Végzettségek
Eredeti foglalkozás/végzettség

könyvelő

Közgazdasági érettségi

1950

Pázmány Péter Állam- és Jogtudományi Egyetem

1954

6 hetes tartalékos tiszti tanfolyam

1954

6 hónapos operatív iskola

1958

BM Idegen Nyelvi Főiskola (német szak)

1962

Jogtanácsosi vizsga

1967

Rendfokozatok
áv. alhadnagy

1954

rny. hadnagy

1956

r. főhadnagy

1959

r. százados

1963

r. őrnagy

1968

beosztások
BM Vizsgálati Főosztály

segédelőadó

1954

BM II/4-G (Közlekedési Elhárító Osztály) Nyugati
Alosztály

előadó

1960

BM II/6-G (Ipariszabotázs-elhárító Osztály) Értékelő,
Koordináló és Tájékoztató Alosztály

előadó

1962

BM III/1 Osztály

főoperatív beosztott

1963

BM III/1-E Osztály Alosztály

főelőadó

1971

Nyugállományba helyezve

1974

kitüntetések
1

Szolgálati Érdemérem

1974 (20 éves)

Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozat

1969

karrier
1954-ben került kapcsolatba a Belügyminisztériummal, a kétéves kötelező szakmai egyetemi
gyakorlatát a BM-ben végezte el. Segédelőadói munkakörbe került, majd operatív iskolára küldték, de
a forradalom kitörése megakadályozta ennek elvégzését.
1956. október 23. és 25. között a BM épületében volt, majd bujkálni kényszerült, később a Lendvay
utcai BM szállóban lakott egészen addig, amíg a felkelők meg nem támadták az épületet. Ezután
ismét ismerőseinél húzta meg magát, majd november 7-én jelentkezett a Vizsgálati Osztályon.
A Pazsiczky Sándor által vezetett különleges ügyeket vizsgáló csoport tagja lett, amely a fegyveres
erőknél szolgálatot teljesítő és a forradalom leverése után előzetes letartóztatásba helyezett katonák
és rendőrök ügyét vizsgálat. 1958-ban készített minősítés szerint:
„Ügyeit sokoldalúan dokumentálja, igyekszik a megállapított bűncselekményeken túlmenően az
őrizetest politikailag is leleplezni. […] Hiba munkájában, hogy kapkodó, nem mindég tudja helyesen
megválasztani intézkedéseinek sorrendjét, továbbá az eredmények minél hamarabbi elérésére
törekszik és ilyen esetekben a kihallgatások során elveszti türelmét, nem a megfelelő hangot
használja, amely végeredményben a cél elérését gátolja.”
1960 után a közlekedési elhárításnál, majd az ipari szabotázs-elhárításnál dolgozott és az 1962-es
átszervezést követően tért vissza a vizsgálati munkához. 1974-ben került nyugállományba.
A megtorlás során – többek között – az alábbi ügyek vizsgálatában vett részt:
Mecséri János ezredes és társai,
Horváth Mihály vezérőrnagy ügye,
Nagy József és társai,
Angyal István és társai,
Nagy Imre és társai (Maléter Pál),
Kovács István és társai,
Váradi Gyula és társai,
Kiss István és társai,
Márton András ügye,
Jónás Tivadar ügye,
Kurucz Ferenc ügye.
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