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Életútja
Apja református lelkész volt. 1944-ben fejezte be a jogi egyetemet. 1945 decemberében járásbírósági aljegyzőként dolgozott, majd a Budapesti Népbíróság tanácsjegyzője lett. 1948-ban lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába (MDP), azonban a munkásmozgalomban való részvételét már 1945-től elismerték.
1948 júliusától a Budapesti Népügyészségen népügyészként dolgozott 1949. április végéig. Május 1-jén hivatásos katonai állományba került századosi rendfokozattal,
egy hónapos csapattiszti tanfolyamot végzett. Először katonai ügyészként szolgált 9
hónapig, ezt követően pedig különböző bírói beosztásokban volt a Budapesti Katonai
Törvényszéken és a Budapesti Hadbíróságon. A Rajk-ügy egyik szálában, a Mátyásügyben a vádat képviselte, míg az „SZDP”-ügyben és a Péter-ügyben bíró volt. 1953ban alezredesi rendfokozatba léptették elő. A Budapesti Helyőrségi Bíróságnak az elnökhelyettesi tisztét is betöltötte egészen 1956. november 30-ig. Ekkor saját kérelmére
tartalékállományba került. A személyéről szóló, dr. Nezvál Ferenc által jegyzett 1958-as
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előterjesztésben ezzel kapcsolatban az alábbi szerepel: „lemondásának oka az volt,
hogy előtte több mint 10 évig elsősorban politikai bűnügyekkel foglalkozott, s főleg a
budapesti Katonai Bíróságon [sic!] hűtlenségi és más államellenes bűncselekményekkel szemben járt el. Ennek során 1949–1953 között számos koncepciós bűnügyben is
hozott ítéletet, amelynek napfényre kerülése után sulyos [sic!] lelkiismereti válságba
került.”
Ennek ellenére nem sokkal később, az 1956-os forradalmat követő megtorlások időszakában, 1957. április 27-től az Igazságügyminisztérium Katonai Főosztályának előbb
helyettes vezetője, majd főosztályvezetője lett. „Eddig végzett munkája alapján” ezredessé történő előléptetését Révész Géza javasolta 1958 november 26-án. 1958. május
27-től miniszterhelyettessé lépett elő, az Igazságügyi Közlöny 1961. november 20-i száma szerint pedig vezérőrnagyi rangot kapott. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága (MSZMP KB) Adminisztratív Osztályát vezető Tömpe András javaslatára leváltották több magas rangú igazságügyi tisztségviselővel együtt. Az indoklás
szerint „a személyi kultusz idején elkövetett törvénysértésekben való részvétele miatt,
annak ellenére, hogy mind az ellenforradalom elleni harcban, mind azóta pártszerűen
helytálltak.” Az MSZMP KB Politikai Bizottsága 1962. augusztus 7-én elfogadta Tömpe
javaslatát, dr. Andó Ferenc pedig 1962. szeptember 6-ig töltötte be tisztségét. A Katonai Főosztály vezetése alól feltehetően már 1962 januárjában felmentették, mert dr.
Nádas András vette át a helyét. A Honvédelmi Minisztérium Jogi és Igazgatási Főosztályának vezetőjeként ment nyugdíjba 1980-ban.
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