
 

 

 
 
 

1. MELLÉKLET 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 a Szegedi Törvényszéken üzemeltetett  
biztonsági célú kamerás megfigyelő rendszerről 

 
Bevezetés 

 
A Szegedi Törvényszék, az illetékességi területén működő járásbíróságok (a Szegedi, a 
Hódmezővásárhelyi, a Makói, a Szentesi és a Csongrádi Járásbíróság), valamint a Szegedi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság az ingatlanait, így az épületeket, a bírósági parkolót és az udvart kizárólagosan, 
vagy másik közhatalmi szervvel közösen használja. Ezen területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó 
jogszabályok szerint magánterületnek minősülnek, amelyet a vonatkozó szabályok betartásával a 
bíróság kamerákkal figyel meg. A kamerák megfigyelhetik az épület falánál, bejáratánál történteket. 

 
A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. általános adatvédelmi 
rendelete (röviden GDPR.) általános szabályai mellett elsődlegesen a személy- és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Szvtv.) 28. § (2) bekezdését, 30-31.§-át és emellett az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit is 
alkalmazni kell. 

 
A kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetője 

 
A kamerákat a Szegedi Törvényszék (cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4., képviseli: dr. Tárkány-Szűcs 
Babett elnök, elérhetőség: birosag@szegedit.birosag.hu) saját alkalmazásban álló rendész, illetve a 
biztonsági szolgálat közreműködésével üzemelteti, ennek során külön jogviszony keretében vagyonőrt 
(BIZALOM Zrt., cégjegyzékszám: 01-10-042597, székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. u 2.) alkalmaz. 
 

A kezelt adatok köre 
 

A kamerás megfigyelő rendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel 
együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelő rendszer hangot nem rögzít, 
kivételt képez a gyermek-meghallgató helyiségben üzemelő kamerarendszer. 
 

A felvétel készítésének célja 
 
A kamerás megfigyelő rendszert a bíróság a vagyonvédelem, a személyi biztonság megteremtése, 
valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása érdekében 
azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti cél eléréséhez ez a bíróság 
rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz. 

 
A felvétel készítésének jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással, jelen tájékoztatás ismeretében adott 
hozzájárulása. Az Szvtv. alapján ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás megfigyelésre 
vonatkozó adatkezelési tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belép. 



 

 

 
 

Azokban az esetekben, amikor személyi szabadságától törvény erejénél fogva van megfosztva, vagy 
egyébként jogszabályi kötelezettsége az épületben való megjelenés, illetőleg személyes érdeke, hogy 
oda belépjen, úgy az adatkezelés jogalapja a bíróság jogos érdeke [GDPR. 6. cikk (1) f) pont]. 
 
E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) a bíróság dokumentálta és az összes körülményt 
számba véve megállapította, hogy az Ön és az épületben tartózkodó további személyek biztonsága, az 
épület rendjének megőrzése és a vagyonbiztonság érdekében, – figyelemmel a felvételek rövid tárolási 
idejére, a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális 
szabályokra is, – a kamerás megfigyelő rendszer működtetése jogszerű. A mérlegelés eredménye 
alapján összességében az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja a felvételkészítéssel és tárolással 
Önnek okozott hátrányt, és nem okoz jelentős érdeksérelmet. 

 
A felvételek tárolásának helye és időtartama  

 
A bíróság a felvételeket (és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított 3 munkanapig 
tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja. 
A bíróság a felvételeket a székhelyén található digitális videó rögzítő készülékben, vagy egyéb erre 
használt számítástechnikai eszközben, valamint a biztonsági mentésre használt merevlemezben tárolja, 
amelyeket a bíróság saját helyiségében helyez el. 

 
A felvételekhez hozzáférő személyek 

 
A felvételhez a bíróság elnöke, elnökhelyettese vagy az általuk kijelölt igazgatási feladattal megbízott 
bíró vagy igazságügyi alkalmazott fér hozzá a feladataik ellátása érdekében. A hozzáférést a bíróság 
informatikai szervezeti egysége, valamint a biztonsági tanácsadó biztosítja. A megtekintéseket és az azt 
végző személyt, az adatok megismerésének okát és idejét, az esetleges adattovábbítást a bíróság belső 
szabályzata szerinti tartalommal nyilvántartásban rögzítjük. A digitálisan rögzített felvételekhez külső 
hálózatról nem lehet hozzáférni. A kamerák által közvetített élőképet a biztonsági szolgálatot ellátó 
személyek figyelemmel kísérik, mely személyek igazságügyi alkalmazottak, illetve az üzemeltetővel 
szerződéses jogviszonyban álló gazdálkodó szervezet alkalmazásában állnak. 

 
A felvételek felhasználása 

 
A felvételeket az alábbi esetekben használja fel bíróságunk: 
 

a) a minősített, illetőleg személyes és különleges adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása 
érdekében, 

b) a bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez, 
c) a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében, 
d) fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében,  
e) az érintett és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása 

érdekében. 
 

Adatbiztonsági intézkedések 
 

A személyes adatok tárolásához más szolgáltatását a bíróság nem veszi igénybe, adatfeldolgozót 
alkalmazhat. A bíróság informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a 
kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, idő 
előtti megsemmisülése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, a betekintésről, esetleges 
továbbításról feljegyzés is készül. Az esetleges adatvédelmi incidenseket a bíróság nyilvántartja, az OBH 



 

 

adatvédelmi tisztviselőjének és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak 72 órán 
belül bejelenti. 
 
 

AZ ÖN, MINT ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT JOGAI 
 

1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog 

 

Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy mi 
látható a felvételen Önnel összefüggésben.  
 
A kérelmében meg kell jelölnie, hogy 

1. milyen napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen 
látható cselekmények leírását kéri, 

2. miről ismerhetjük fel Önt, 
3. milyen módon és hova kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon). 

 
Kérelmére legfeljebb 25 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, 
mely a biztonsági szolgálaton elérhető, vagy a bíróság honlapjáról 
(https://szegeditorvenyszek.birosag.hu) letölthető. 

 
2. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog 
 
Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül kérheti a felvételek zárolását.  
 
A kérelmében meg kell jelölnie, hogy 

1. mely napon és mikor (hány órakor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve 
mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri, 

2. milyen okból kéri a felvétel zárolását. 
 
A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely a biztonsági szolgálaton elérhető, vagy a 
bíróság honlapjáról (https://szegeditorvenyszek.birosag.hu) letölthető.  
Kérelmére 25 napon belül válaszolunk. 
 
Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen a 
bíróság a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki. 
 
3. Betekintéshez való jog 
 
Tekintettel arra, hogy a felvételek 3 munkanap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel 
keletkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe 
betekinthessen.  
 
A kérelmében meg kell jelölnie, hogy 

1. mely napon és mikor (hány órakor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételbe kíván 
betekinteni, 

2. melyik napon kíván betekinteni. 
 
A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely a biztonsági szolgálaton elérhető, vagy a bíróság 
honlapjáról (https://szegeditorvenyszek.birosag.hu) letölthető. 



 

 

 
 
A felvételről másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani fenti feltétel teljesülése esetén, 
amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan. 
 
Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben időpontot jelölhet meg. A betekintésre a 
bíróság székhelyén van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől számított 
30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük. 
 
4. Tiltakozáshoz való jog 
 
Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban a törvényszék elnökéhez 
címzett levélben vagy elektronikus levélben tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a bíróság 
jogos érdeke, és az az álláspontja, hogy az Ön személyes adataihoz fűződő joga a bíróság érdekénél 
fontosabb. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely a biztonsági szolgálaton elérhető, 
vagy a bíróság honlapjáról (https://szegeditorvenyszek.birosag.hu) letölthető. A tiltakozásra 25 napon 

belül válaszolunk. 
 
5. Törléshez való jog 
 
A felvételek 3 munkanap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről készült 
felvételt (személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely technikai probléma okán az ismertetett 
adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát, kérheti annak törlését. A kérelem 
előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely a biztonsági szolgálaton elérhető, vagy a bíróság 
honlapjáról (https://szegeditorvenyszek.birosag.hu) letölthető.  
Kérelmére 25 napon belül válaszolunk. 
 
6. Helyesbítéshez való jog 
 
Mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való jogának 
gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatók. Az Ön helyesbítéshez való joga kizárólag az érintettként 
történő joggyakorlása során megadott személyes adatai kezelésével összefüggésben merülhet fel. Ezzel 
összefüggő kérelmére 25 napon belül válaszolunk. 
 

A JOGÉRVÉNYESÍTÉS EGYÉB LEHETŐSÉGEI 
 
Amennyiben az Ön megítélése szerint a törvényszék adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek, vagy megsértette az Ön jogait, a bíróságnál polgári pert kezdeményezhet az Szegedi 
Törvényszék, mint alperes ellen az Info tv. 23. §-ának rendelkezései szerint. 
 
A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36-1-391-1400, Fax: 

+36-1-391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni. 
 
Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a 
kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljük. Amennyiben nem adott 
hozzájárulást az adatkezeléshez, úgy saját jogos érdeke alapján jogosult a bíróság az adatkezelésre. 
 

 
 
 



 

 

 
 

KAMERÁK TELEPÍTÉSI HELYE 
 

Szeged, Széchenyi tér 4. 
 

Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 
Főbejárat aula, kiskapuval 

szemben  

Portaablak, kiskapu, 

főbejárat 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 
Portahelyiség, 

elosztószekrény mellett 

Porta bejárata,  

kulcsszekrény 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. Udvar, hátsó kijárat felett 
II. kapu, teherporta,  

parkolók 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. Udvar, hátsó kijárat felett 
Kerékpártárolók,  

kazánház bejárata 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

5. Portahelyiség ajtó mellett 
Elektromos  

kapcsolószekrény 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

6. Főbejárat aula bal oldala 
Csomagvizsgáló,  

beléptető kapu 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 
 
Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

7. 
Díszterem,  

főbejárat ajtó felett  

Pulpitus,  

védői-vádlói asztalok 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

8. 
Díszterem jobb oldala, 

pulpitus mögött 

Védői-vádlói oldal, 

hallgatóság 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

9. 
Díszterem bal oldala, 

pulpitus mögött 

Védői-vádlói oldal, 

hallgatóság 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

10. 
Gyermek-meghallgató, 

ablak mellett jobb oldalon 
Teljes szoba 

Felvétel rögzítése, új 

meghallgatás 

elkerülése végett 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 
 
 

Szeged, Tisza Lajos Krt. 2-4. 
 

Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 
Földszinti bejárat, 

portafülke ablaka felett  

Bejárati ajtó, liftajtó,  

pincelejárat 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 
Magasföldszinti folyosó, 

lépcső után  

Magasföldszint folyosó, 

irodaajtók 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 
I. emelet folyosó,  

lépcső után 

I. emelet folyosó, 

ügyfélváró, irodaajtók 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
II. emelet folyosó,  

lépcső után 

II. emelet folyosó, 

tárgyaló előtti ügyfélváró, 

irodaajtók 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 



 

 

 

 

Szeged, Tábor utca 4. 
 
Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 
Földszinti I. számú tárgyaló 

ajtó mellett  

Tárgyalótermek előtere, 

csomagvizsgáló, 

ügyfélfogadó előtere 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 
Főbejárat előtere,  

ajtó mellett  
Bejárati ajtó, porta ajtó Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 

Földszint 

mozgáskorlátozott WC  

ajtó mellett 

Udvari kijárat, lépcső-

feljáró, beléptető kapu 

ügyfélváró, irodaajtók 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
I. emelet jobb oldal, 

elosztószekrény mellett 

I. emeleti folyosó, 

irodaajtók, liftajtó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

5. 
II. emelet jobb oldal, 

elosztószekrény mellett  

II. emeleti folyosó, 

irodaajtók, liftajtó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

6. 
III. emelet jobb oldal, 

elosztószekrény mellett 

III. emeleti folyosók, 

irodaajtók, liftajtó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

7. 
IV. emelet bal oldal,  

folyosó előtér 

IV. emeleti lépcsőfeljáró, 

tárgyaló előtti várakozó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

8. Udvar, hátsó kijárat felett 

Udvari parkolók, 

garázsajtók, sofőrpihenő 

ajtaja, hátsó kijárat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 
 

 

Makó, Megyeház utca 2. 
 

 
Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 
Földszint liftajtó felett  

bal oldalon 

Tárgyalótermek előtere, 

csomagvizsgáló, 

lépcsőfeljáró 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 
Földszint bírósági bejárat 

felett bal oldalon 

Bejárati ajtó, porta, 

tárgyalótermek előtti 

folyosó, fémkereső kapu 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 
Utcai homlokzat, 

szárazkapu mellett jobbra 

Épület előtti utcafront, 

kerékpártároló, 

Szárazkapu bejárata 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
Szárazkapu felett bal oldalt, 

belső falon 
Szárazkapu bejáró Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4. 
 

Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 
Utcai homlokzat,  

szárazkapu mellett balra 

Épület előtti utcafront, 

Mozgáskorlátozott 

csengő 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 

Szárazkapu bejárat belső 

oldala, udvari kapu felett 

balra 

Szárazkapu bejáró,  

portahelyiségek, 

mozgáskorlátozott 

emelők 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 
Lépcsőházi feljáró előtere, 

ajtó felett 

Lépcsőfeljáró, 

fémdetektoros kapu 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
8-9. számú tárgyaló előtere, 

ablak mellett 
Tárgyalótermek előtere Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

5. Korábbi ügyészségi előtér Fémdetektoros kapu Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

6. 

7. és 4. tárgyalók előtti 

folyosószakasz, 4-es 

tárgyalóterem ajtaja felett 

4. és 4. tárgyalótermek 

előtti ügyfélváró 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

7. 
I. emelet 16-os szoba ajtaja 

mellett 

16.-17.-18. számú 

helyiségek előtti 

folyosószakasz 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

8. I. emelet liftajtó felett 

Lépcső feljárata,  

10. számú helyiség 

elnöki bejárata 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

9. 
II. emelet 12. számú helyiség 

ajtaja felett 

Liftajtó, bejárat, 

lépcsőfeljáró 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

10. 

Udvar, belső udvari 

szárazkapu mellett bal 

oldalon 

Parkolók, udvar Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 
 

Szentes, Erzsébet tér 4. 
 
Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

1. 

Utcai homlokzat, 

mozgáskorlátozott kiskapu 

felett balra 

Mozgáskorlátozott csengő, 

kapubejáró, kapubejáró 

előtti utcafront 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 

Utcai homlokzat (Erzsébet 

tér felől), főbejárat felett 

jobbra 

Épület előtti utcafront, 

kerékpártároló 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 
I. emeleti szoba  

ajtaja felett (jobb) 

I. emeleti folyosó, 10. és 

11. iroda előtti folyosó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
I. emeleti szoba  

ajtaja felett (bal) 

I. emeleti folyosó, 

13.,14.,15.,16. számú 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 



 

 

helyiségek előtti folyosó 

5. 
Földszint lépcsőfeljárat 

mellett jobbra 

Főbejárat, fémdetektoros 

kapu, ügyészségi 

folyosószakasz ajtaja 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

6. Földszint lift ajtó felett balra 

4. és 5. számú 

tárgyalótermek és őrizetes 

előtere, portafülke ajtaja 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

7. 
Udvari belső homlokzat, 

parkolók mellett 

Udvari parkolók, korábbi 

szolgálati lakás oldalfala 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

8. 
Földszinti tárgyalók előtti 

előtér ablaka felett 

1. és 2. Tárgyalótermek 

előtere  
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 
 

Csongrád, Szentháromság tér 10. 
 

Kamera 

sorszáma 
Pontos helyszíne Látószög iránya 

Megfigyelés 

célja 
Jogalapja 

1. 
Földszint,  

portafülke felett balra 

Főbejárati előtér, 

csomagvizsgáló, 

fémdetektoros kapu 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

2. 
Földszint bírói folyosót 

határoló ajtó felett balra 

Főbejárat előtere, 

lajstromiroda előtti folyosó 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

3. 
1. számú tárgyalón belül, 

ajtó felett balra 
1. számú tárgyaló Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

4. 
2. számú tárgyalón belül, 

ajtó felett 
2. számú tárgyaló Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

5. 

Tárgyalótermek előtti 

előtér, térelválasztó ajtó 

felett 

Tárgyalótermek előtti 

ügyfélváró 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

6. 
Fő utca felöli homlokzat 

(jobb) 

Bírósági épület előtti 

kerékpártároló, épület 

homlokzata 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

7. 
Fő utca felöli homlokzat 

(bal) 

Bírósági épület előtti 

járdaszakasz, épület 

homlokzata 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

8. 
Szentháromság tér felöli 

utcai homlokzat (jobb) 

Bírósági épület melletti 

járdaszakasz, épület 

homlokzata, gépkocsi 

bejáró 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

9. 
Szentháromság tér felöli 

utcai homlokzat (bal) 

Bírósági épület melletti 

járdaszakasz, épület 

homlokzata 

Vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

10. 

Épület belső udvar felöli 

homlokzata, a kapu 

irányában 

Személygépkocsi bejáró, 

kapu 
Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

11. 
Épület belső udvar felöli 

homlokzat 
Udvari épületek, parkolók Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

 


