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1. számú melléklet 

Érdekmérlegelési teszt – a Debreceni Törvényszék épületébe belépést biztosító előzetes 

regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatkezeléshez 

1. Az adatkezelés szükségessége 

Annak egyértelmű és világos bemutatása, hogy az adatkezelés az érdek eléréséhez 

feltétlenül szükséges és alkalmas 

A Debreceni Törvényszék 2020.El.II.B.17/257. számú, Szabályzat a Debreceni Törvényszék 

bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről a járványügyi készültség idején 6. § (1) bekezdése 

alapján a bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként 

megjelenni kívánó személy; a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM 

rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. § (1) bekezdése szerint, szóban kérelmet vagy indítványt 

előterjesztő ügyfél; valamint az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a bíróság 

épületébe előzetes regisztrációt követően léphet be. 

Az előzetes regisztráció során az érintett nevének rögzítése a Debreceni Törvényszék 

munkatársai egészségének védelme, a pandémia terjedésének megelőzése, és ezáltal a bíróság 

folyamatos működésének biztosítása céljából történik. Az érintett nevének kezelése szükséges 

ahhoz, hogy a bírósági épületbe történő belépés előzetes ütemezése az említett célok érdekében 

megvalósuljon, figyelemmel a bírósági épületben szükséges megelőző járványügyi 

intézkedések (pl. védőtávolság) végrehajtására. 

Annak vizsgálata, hogy rendelkezésre állnak-e alternatív, az egyén szempontjából kevésbé 

korlátozó megoldások, mellyel az érdek elérhető 

Jelenleg nem áll rendelkezésre egyéb alternatív, az érintett szempontjából kevésbé korlátozó 

megoldás. A Debreceni Törvényszék kizárólag az érintett nevének ismeretében tudja előre 

ütemezni a fentiekben megjelölt célból a bírósági épületbe történő belépéseket. Ezen 

meghatározott célból érkező személyek esetében a járványügyi intézkedések (különösen a 

védőtávolság) megtartása érdekében szükséges regisztrálni a belépni szándékozókat. 

2. Jogos érdek meghatározása 

Adatkezelő érdeke 

A Debreceni Törvényszék érdeke a munkatársai egészségének védelme, a pandémia 

terjedésének megelőzése, és ezáltal a bíróság folyamatos működésének biztosítása. 

A valódi és konkrét jogos érdek igazolása 

A bíróságok – így a Debreceni Törvényszék – alapvető feladata az igazságszolgáltatás (a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, a továbbiakban: Bszi.). 

A bírósági épületekbe ügyintézés és nyilvános tárgyaláson való részvétel céljából a Bszi. 167. 

§ (1) bekezdése értelmében bárki beléphet. 
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A Debreceni Törvényszék a Bszi. 167. § (2) bekezdése szerint köteles biztosítani az 

igazságszolgáltatás méltóságának tiszteletben tartását, a bíróság működésének zavartalanságát 

és az épülethasználat rendjének betartását.  

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvtv.) 2. § (2) bekezdése 

alapján a Debreceni Törvényszék munkáltatóként felelős az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. Az Mvtv. 49. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha foglalkoztatása 

az egészségét, testi épségét károsan nem befolyásolja. Az Mvtv. 61. § a) pontja szerint a 

munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A jogos érdek konkrét, mivel az adatkezelő épületében biztosítani kell a bíróság zavartalan 

működését, az ott dolgozók és ott tartózkodók egészségének védelmét, valamint a pandémia 

terjedésének megelőzését szolgáló intézkedések maradéktalan betartását. 

Adatkezeléshez fűződő harmadik személy, társadalom érdeke 

Össztársadalmi érdek az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, az eljárásban résztvevők 

jogainak biztosítása és kötelezettségeik teljesítése, a dolgozók egészségének védelme, a 

pandémia terjedésének megelőzése. 

3. Az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelés célja 

A Debreceni Törvényszék az előzetes regisztráció útján a bírósági épületbe belépni szándékozó 

személy nevét azért kezeli, hogy a járványügyi intézkedések (különösen a védőtávolság) 

megtartásával kerüljön sor az érintett jogainak biztosítására, illetve kötelezettségeinek 

teljesítésére. Emellett a Debreceni Törvényszék dolgozói és a bírósági épületben tartózkodó 

személyek egészségének megóvását és a bíróság zavartalan működésének biztosítását is 

szolgálja az előzetes ügyfélregisztráció keretében történő személyes adatkezelés. 

A jogos érdek által szükséges adatkezelés időtartama 

A Debreceni Törvényszék az érintett nevét az adattakarékosság jegyében, a regisztrációval 

érintett napot követő napig tárolja és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha az adatot 

jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez felhasználja, vagy ha a járványügyi készültség idején 

hatályos jogszabályok megszegése miatt az érintettel szemben feljelentést tesz. 

4. Az érintetteknek az adatkezelés ellen szóló jogos érdekeik, jogaik 

Az érintett jogos érdeke 

Az adatkezelés az érintett személyes adatok védelméhez fűződő alapjogát érinti, amely csak 

szükséges és arányos mértékben korlátozható. A kezelt személyes adat (az érintett neve) az 

érintett azonosítására szolgáló adat.  
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5. Az adatkezelés hatásainak vizsgálata 

Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások 

Az adatkezelés negatívan érintheti az érintettet, mivel nem hozzájárulása alapján valósul meg 

az adatkezelés. A személyes adat az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben 

átadásra kerülhetnek hatóság vagy bíróság részére. Az adatkezelő és az érintettek közötti 

kapcsolat nem kiegyenlített, mivel az adatkezelés célját és körülményeit az adatkezelő 

állapította meg, erre az érintetteknek nincs ráhatása. Az érintettet azonban az adatkezeléshez 

kapcsolódóan számos jog megilleti: a hozzáférés joga, a kezelt személyes adatok másolatának 

rendelkezésre bocsátás iránti joga, a személyes adat törléséhez, kezelése korlátozásának kérése 

iránti joga, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga, valamint a felügyeleti 

hatósághoz való panasz benyújtásának joga. Az egyes érintetti jogok pontos tartalmát az 

Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A rövid ideig történő adattárolás, a korlátozott 

hozzáférési lehetőség, az adatbiztonság, valamint az előzetes tájékoztatás ellensúlyozza az 

adatkezelés negatív hatásait. 

Az adatkezelés módja 

Az adatminimalizálás és célhoz kötöttség elvét szem előtt tartva az adatkezelés kizárólag olyan 

adatok körére vonatkozik, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés 

kizárólag a gyűjtésre, tárolásra, és az esetleges felhasználásra terjed ki. Az adatokat az 

adatkezelő nem hozza nyilvánosságra, azokhoz a Debreceni Törvényszék elnöke, 

elnökhelyettese vagy az Debreceni Törvényszék elnöke által kijelölt bíró vagy igazságügyi 

alkalmazott a feladataik ellátása érdekében fér hozzá. A Debreceni Törvényszék az adatgyűjtés 

megkezdésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelöli az adatkezelés célját, jogalapját, 

tárolási idejét, amellyel az adatkezelés hatásai teljes mértékben előreláthatóak és 

kiszámíthatóak. 

6. Az érdekmérlegelés eredménye 

Bár az adatkezelés korlátozza az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogát, 

amely jog azonban nem abszolút jog, korlátozása a bírósági épületben tartózkodó személyek 

egészségének védelme, a pandémia terjedésének megelőzése érdekében indokolt. Az 

igazságszolgáltatásba vetett bizalom, a bíróság működéséhez és az egészséghez fűződő érdek 

mint közérdek biztosításához az előzetes ügyfélregisztrációhoz kötött bírósági épületbe történő 

beléptetés szükséges, annak előzetes ütemezés hiányában történő végrehajtása a fentiekben 

vázolt célok eléréséhez nem elégséges. 

Az érintett információs önrendelkezési joga korlátozásának arányosságát növeli az a tény, hogy 

az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt 

személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, módjáról, idejéről és az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. Az adatkezelés a lehető legrövidebb ideig tart, és az 

adatokhoz való hozzáférés korlátozott.  

A fentiekre tekintettel az előzetes ügyfélregisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogszerű. A 

mérlegelés eredménye alapján összességében az adatkezeléssel elérhető előny meghaladja az 
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érintett nevének gyűjtésével és tárolásával okozott hátrányt, és nem okoz jelentős 

érdeksérelmet. 


