
Belügyminisztérium, Budapest.  Szigorúan titkos!
2-3599/C./1954.  

Elvtársnak. 

A 12. számú Utasítással kapcsolatban értesítem valamennyi vezető 
elvtársat, hogy a B.M. vezetői értekezletet július 9-e helyett

július 14-én tartom. 
Az értekezletre vonatkozó többi utasítás /kezdete, helye, stb./ 
a 12. számú Utasításomban foglaltaktól nem tér el.

Budapest, 1954. július hó 6-án.

PIROS LÁSZLÓ s.k. 
áv. altábornagy.

 Készült : 4 0  példányban. 
Tartalmaz: 1/2 lapot. 
Gépelte : Gy.alhdgy. 

ÁBTL - 4.2. - 2 - 3599/ 1954 /1



MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA SZIGORÚAN TITKOS!
2-3599/54

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK
12 sz. UTASÍTÁSA. 

Budapest, 1954. július hó 2.-án.

1954. július hó 9-én B.M . vezetői értekezletet tartok.
Az értekezlet kezdetének időpontja: 1954. VII. 9-én 8.30 órakor.
Az értekezlet helye: B.M . központi épület, József Attila-u. 2. sz.

I. emeleti tanácsterem.
Az értekezlet napirendje: A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresz-

szusának határozatai és ennek alapján a Be
lügyminisztérium szerveinek feladatai.
Előadó: Piros László áv. altábornagy.
Az előadás után felszólalások lesznek.
- Az értekezlet egy napos.

Öltözet: Nyári, pantalóval.
A Belügyminisztérium Központi Gazdasági Osztálya az értekezlet részt
vevőinek egész napos étkezést biztosítson. térítés ellenében.
Az értekezletre berendelem: Miniszterhelyetteseket, országos parancs

nokságok vezetőit és politikai osztályvezetőit,
központi főosztályok és önálló osztályok vezetőit,
központi operatív főosztályok és önálló opera
tív osztályok vezetőinek első helyetteseit, a 
megyei /budapesti/ főosztályok vezetőit és első 
helyetteseit /ahol a vezető engedélyezett sza
badságát tölti, ott a vezető első helyettese kö
teles az értekezleten megjelenni./
Az értekezletre meghívom a Belügyminisztérium 
Pártbizottsága Végrehajtó Bizottságának tagjait.

Az értekezlet technikai előkészítésével megbízom a B.M . Titkárság és 
a Központi Gazdasági Osztály vezetőjét.
Az értekezletre berendeltek helyüket 1954. VII. 9-én 8.20 óráig fog
lalják el.

PIROS LÁSZLÓ sk. 
államvédelmi altábornagy 

a Belügyminiszter I. Helyettese.
Készült: 130 példányban.
Tartalmaz: 1  lapoldalt.
Gépelte: M .A.-né.
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