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1951

BM Hírosztály

előadó

1955

BM II/8. (Vizsgálati) Osztály

vizsgáló

1957

BM II/12. Osztály (Országos Rejtjelközpont)

operatív beosztott

1958

BM II/3. (Hírszerző) Osztály

operatív beosztott

1960

Nyugállományba helyezve

1965

kitüntetések
Közbiztonsági Érem ezüst fokozata
Szolgálati Érdemérem

1

Partizán Érdemérem

1966 (15 éves)

karrier
1951 januárja óta dolgozott a Belügyminisztériumban, 1955 januárjáig a BM Büntetés-végrehajtás
Parancsnokságán volt csoportvezető, 1956 szeptemberétől külföldön rejtjelezőként szolgált.
Hazajövetel után – a forradalom ideje alatt Svájcban teljesített szolgálatot – a BM Vizsgálati Osztályán
folytatta munkáját. 1958 márciusától ismét rejtjelezőként dolgozott a II/12 Osztály állományában. Az
1959-ben elkészített minősítése szerint a vizsgálati munkáját az alábbiak szerint végezte:
„Annak ellenére, hogy operatív iskolát és vizsgálói tanfolyamot nem végzett, gyorsan elsajátította
a vizsgálati munkát. Mindenek előtt szorgalmával tűnt ki. […] Igen harcos kihallgatásokat végez,
politikailag helyes értékelései is visszatükröződtek jegyzőkönyveiben. A letartóztatottakat és tanúkat
igen alaposan és részletesen hallgatta ki. Előfordult azonban, hogy a tanúkat nem priorálta, és ezért
kihallgatott olyan személyt is, akit nem lett volna szabad. Kérdései a jegyzőkönyvekben logikusak,
azonban néha igen hosszú kérdéseket tesz fel. Jelentéseiben minden apró lényegtelen kérdést
bele akart sűríteni. Komoly hiányosság részéről, hogy ha több őrizetese van, munkáját nem tudja
kellőképpen megszervezni, a letartóztatottak anyagait összekeveri.”
1960-ban átkerült a hírszerzéshez, 1965-ben innen ment nyugdíjba.
A megtorlás során – többek között – az alábbi ügyek vizsgálatát végezte:
Ruzicska Irma ügye,
Ivánkay Gábor ügye,
dr. Szilvási Sándor ügye,
Kőszeg Ferenc és társai,
Bogár Pál ügye,
Stiaszny Béla és társai,
Miskei Sándor és társai ügye.
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