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Izer Lajos
Anyja neve:

Schneider Rozália

Apja neve:

Izer János

Születési idő:

1928. március 31.

Születési hely:

Várpalota

Végzettségek
Eredeti foglalkozás/végzettség

bányász

8 általános

1943

6 hetes pártiskola

1950

Dzerzsinszkij tiszti iskola

1952

Állam- és Jogtudományi Egyetem (5 év)

1966

Rendfokozatok
próbarendőr

1949

áv. őrmester

1950

áv. alhadnagy

1951

áv. főhadnagy

1952

áv. százados

1955

r. őrnagy

1960

r. alezredes

1966

beosztások
ÁVH Székesfehérvári Osztály

áv. nyomozó

1949

Államvédelmi Hatóság (Katonai Elhárító) Főosztály

operatív beosztott

1950

Gyűjtőfogház Vizsgálati Osztály

csoportvezető

1956

BM II/8-b (Belsőreakció-elhárító Vizsgálati) Alosztály

fővizsgáló

1957

BM III/II-3. Osztály

főoperatív beosztott

1964

BM III/II-9-c Alosztály

főoperatív beosztott

1967

Elbocsátva

1968

kitüntetések

1

Közbiztonsági Érem arany fokozat

1957

Szolgálati Érdemérem

1965 (15 éves)

karrier
1949-ben jelentkezett a politikai rendőrségre, ahol előbb vidéken, Székesfehérváron, majd a katonai
elhárításnál teljesített szolgálatot.
1956. október 22. és 28. között a Gresham épületét biztosította, majd az újpesti rendőrkapitányság
épületét őrizte, ahol fegyveres akciókban vett részt. Az újpesti rendőrkapitányságon a kapuőrség
parancsnoka volt. Ezután a BM József Attila utcai épületébe ment, majd a lakásán tartózkodott.
November elején fedőigazolvánnyal Esztergomba ment a rokonaihoz, ott bujkált egészen november
27-ig, akkor tért vissza Budapestre, és szolgálatra jelentkezett. December elején részt vett a
Gyűjtőfogház Vizsgálati Osztálya megszervezésében, és december közepétől itt dolgozott, mint
nyomozócsoport-vezető, majd 1957 tavaszán a BM II/8. Osztályára került. Parancsnokának 1958-as
minősítése szerint:
„Izer szds. elvtárs osztályunkon az ellenforradalom után számos, jelentős ügy kivizsgálásában vett
részt. […] A vizsgálat szakmai kérdéseivel általában tisztában van. Nyugodt, higgadt kihallgató.
Eredménytelenség, nehézség esetén sem esik kétségbe. Következetesen, kitartóan dolgozik.”
1968-ban – az operatív elvek súlyos megsértése miatt elrendelt fegyelmi vizsgálat eredményeképpen –
elbocsátották a Belügyminisztériumból.
A megtorlás során – többek között – az alábbi ügyek vizsgálatát végezte:
Mérei Ferenc és társai,
dr. Zsigmond Gyula és társai,
Vojtela Jenő ügye,
Bodó Péter és társai,
dr. Feldrichán Vilmos ügye,
Váradi Lajos és társai.
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