ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

Lantos Pál
Anyja neve:

Kustra Ilona

Apja neve:

Lantos (Antalavics) János

Születési idő:

1931. május 25.

Születési hely:

Felsőszentmárton

Végzettségek
Eredeti foglalkozás/végzettség

asztalossegéd

1 éves Dzerzsinszkij operatív tiszti iskola

1954

8 általános

1960

Rendfokozatok
áv. törzsőrmester

1951

áv. alhadnagy

1952

áv. hadnagy

1954

rny. főhadnagy

1957

r. százados

1961

beosztások
Államvédelmi Hatóság Vizsgálati Főosztály

tolmács

1951

Államvédelmi Hatóság Vizsgálati Főosztály
Kémelhárítási Alosztály („jugoszláv” vonal)

vizsgáló

1951

BM Vizsgálati Főosztály

tolmács

1954

Budapesti Rendőr-főkapitányság Államellenes
Bűncselekmények Osztály Felderítő Alosztálya

alosztályvezető-helyettes

1956

BM II/8-a (Kémelhárító Vizsgálati) Alosztály

fővizsgáló

1957

Állományból törölve

1

1963

kitüntetések
Szolgálati Érdemérem

1961

karrier
1951-ben került az ÁVH állományába, ahol mint szerb-horvát tolmács teljesített szolgálatot.
1956. október 23. és 30. között a Vizsgálati Osztályon tartózkodott, majd hazament, de amikor 31-én
felkereste a BFRK Vizsgálati Osztályát a felkelők letartóztatták. A Markó utcai börtönben tartották
fogva, majd november 4-én, a szovjet csapatok kiszabadították, s ettől kezdve két napon keresztül
az épület védelmét látta el, majd november 6-tól József Attila utcai épületbe került, ahol az elfogott
forradalmárok kihallgatását végezte. November 12-től a BRFK Vizsgálati Osztályán teljesített
szolgálatot, majd november 20-tól egy 60 fős karhatalmi egységnek lett a parancsnoka. 1957
májusától nevezték ki fővizsgálónak. 1960-ban készített minősítése szerint:
„Jól ismeri azokat a módszereket, melyekkel külföldi hírszerző szervek hazánk ellen dolgoznak.
javaslataiból kitűnt, hogy szakmai munkáját differenciáltan végezte. Egyik legnehezebb probléma a
Jugoszláviából Magyarországra szökött személyek közül megfelelő munkával kiválasztani azokat, akik
ténylegesen politikai meggyőződésből jöttek Magyarországra, hogy itt letelepedést kapjanak. Lantos
elvtárs ezt a feladatot, összességét nézve jól oldotta meg. Mindent elkövetett, hogy leleplezze azokat
a személyeket, akik vagy ellenséges szándékkal, vagy más okból szöktek át Magyarországra.”
1963 februárjában hunyt el.
A megtorlás során – többek között – az alábbi ügyek vizsgálatában vett részt:
Rajna Tibor ügye,
Angyal István és társai.
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