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Tisztelt Bokody Úr! 

A Magyar Szocialista Párt belső vizsgálatot indított a 2013. július 16-án atlaszo.hu Internetes 

portálon „Kommunista pártlistákat hagyott Köztársaság téri székházában az MSZP" címmel 

megjelent videó filmmel kapcsolatban. 

Felvettük a kapcsolatot a Vadász Endre felszámolóval, hogy helyszíni bejárást kérjünk. A 

felszámoló előzetesen a tudomásunkra hozta, hogy az elmúlt 4 hónapban, amióta Vadász & Partners 

Felszámoló, Vagyonfelügyelő és Tanácsadó Kft a felelős az épületért, az irodaház lezárásáról 

gondoskodtak, ott az ő engedélyével vagy tudomásával senki nem járt. 

A helyszíni bejárásra 2013. július 24-én a felszámoló biztos tudtával és hozzájárulásával került sor. 

A bejáráson jelen voltak a Politikatörténeti Intézet (PTI) levéltárosai, a felszámoló megbízottja 

valamint az MSZP munkatársai. 

A bejárásról vágatlan és manipulálatlan videofelvétel, illetőleg 286 (egymást követő sorszámú) 

szintén manipulálatlan fénykép áll rendelkezésünkre. Mind a felvételt, mind a fotókat eredeti 

formájukban átadtuk a PTI munkatársai és a felszámoló számára. 

Az épületet teljes egészét átvizsgáltuk: a fűtésközpontot és a volt irattárat a pincében, a földszinti 

előcsarnokot és a nagytermet, valamint a z l -5. emeleti irodákat egyaránt. 

Az Önök videó felvételén látható anyagokat nem találtunk, így teljes bizonysággal megállapítható, 

hogy azok az épületben már nem voltak fellelhetőek. 
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Az Önök videó felvételén látható adattárolók azóta sem kerültek a birtokunkba, azonban az Önök 

által közölt felvételen egyértelműen kivehető, hogy esetlegesen a Magyar Szocialista Párt korábbi 

székházában talált adathordozók adatvédelmi szempontból érzékeny adatokat tartalmazhatnak, 

melyeknek a videó által bemutatott összefüggésben a Magyar Szocialista Párt kezelésében kellene 

lennie. 

Kérjük Önöket amennyiben a filmen látható anyagok Önöknél vannak azokat haladéktalanul 

jutassák el hozzánk az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

Magyar Szocialista Párt 
1066 Budapest 
Jókai utca 6. 
Németh Imre, 

Bejárásunkat követő napon vettük kézhez Péterfalvy Attila Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elnökének határozatát, amelyben tájékoztat minket, hogy eljárást 

indít az ügyben. Mivel Az Önök videó felvételén látható adattárolók a mai napig nem kerültek a 

birtokunkba, azonban az Önök által közölt felvételen egyértelműen kivehető, hogy adatvédelmi 

szempontból érzékeny adatokat tartalmazhatnak, ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk. 

Budapest, 2013.július 29. 

Tisztelettel: 

Németh Imre 
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