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Főbb tisztségei
Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága
első titkára

1957. november 17.–1961. szeptember 15.

Az MSZMP KB tagja

1959. december 5.–1985. március 28.

Belügyminiszter

1961. szeptember 13.–1963. december 7.

A Minisztertanács elnökhelyettese

1963. december 7.–1965. június 30.

Az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága
első titkára

1965. június 28.–1985. március 9.

Pályája
Apja, Pap János öt kataszteri holdon gazdálkodott, később vasúti segédtisztként dolgozott; anyját Horváth Évának hívták.
A négy elemi kijárása után a veszprémi, majd a keszthelyi gimnáziumban, 1941-től
a szegedi Magyar Királyi Állami Vegyipari Középiskolában tanult (utóbbit a következő
évben Horthy Istvánról nevezték el). A nyilas hatalomátvétel után megszökött nyugatra vezényelt leventeegységétől, s a szovjet csapatok megérkezéséig bujkált. A háború
befejezése után sikeres érettségi vizsgát tett.
1946-ban az Ajkai Erőműben helyezkedett el vegyésztechnikusként. 1946. februárban belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1947-ben munkahelyén üzemi párttitkárrá
választották, 1948-ban a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesítése után létrejött Magyar Dolgozók Pártja függetlenített üzemi titkára, vagyis hivatásos pártfunkcionárius lett. 1948. novemberben pártiskolára küldték. 1949 elején az MDP Veszprém
Megyei Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztálya oktatási felelősévé nevezték ki,
májustól pedig már a pártbizottság Ipari és Közlekedési Osztályát vezette. 1952–1954
között munka mellett elvégezte a kétéves pártfőiskolát, majd beiratkozott a budapesti
műegyetem bányaművelési szakára is, de tanulmányait nem fejezte be.
Az 1956-os forradalom leverése után azonnal belépett a szerveződő Magyar Szocialista Munkáspártba. 1957. novemberben megtették az MSZMP Veszprém Megyei Bizottsága első titkárának, amelyben szerepet játszhatott, hogy tevékeny részt vállalt a
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forradalom Veszprém megyei vezetői ellen indított megtorlásokban. 1957. november
2-án levelet intézett a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez az első fokon életfogytiglanra ítélt
Brusznyai Árpád, a Veszprém Megyei Nemzeti Forradalmi Tanács volt vezetője büntetésének súlyosbításáért. A közbeavatkozás következtében Brusznyait halálra ítélték, és
kivégezték.
1959. decemberben az MSZMP Központi Bizottsága tagjává választották. Beiratkozott a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelező tagozatára is, öt félévet elvégzett, de
tanulmányait 1961-ben abbahagyta. 1961. szeptemberben a megtorlásokat levezénylő
Biszku Bélát váltotta a belügyminiszteri székben, e funkciójából fakadóan tagja volt
az MSZMP KB titkos Koordinácós Bizottságának, ahol az adminisztratív KB-titkár vezetésével a bel- és igazságügyi szervek közötti informális egyeztetések zajlottak. Minisztersége alatt, a KB 1962. augusztus 14–16-i ülésén hozott határozat nyomán történt
meg a belügyi szervek állományából az 1956 előtti koncepciós eljárásokban részt vett
legkompromittáltabb vezetők eltávolítása, áthelyezése a polgári életbe. 1963. decemberben a fegyveres testületek kormányfelügyeletét ellátó miniszterelnök-helyettessé
nevezték ki, 1964. október 30-tól az MSZMP Politikai Bizottsága határozata alapján
állandó meghívottként részt vehetett a testület ülésein. 1965. júniusban felállították miniszterelnök-helyettesi székéből, és visszahelyezték a Veszprém megyei pártbizottság
élére. 1985. márciusban vonult nyugállományba, az MSZMP ugyanabban a hónapban
megrendezett XIII. kongresszusán kimaradt a KB-ból. 1958-tól hat cikluson keresztül
folyamatosan Veszprém megye országgyűlési képviselője volt, az 1985. júniusi, kötelező többes jelöléses választásokon azonban már alulmaradt.
A rendszerváltozás idején több alkalommal felvetődött, hogy vonják felelősségre az
1956-os megtorlásokban játszott szerepéért. Öngyilkos lett.
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