
 

A kamerák telepítési helye 

1. Debreceni Törvényszék 

4025 Debrecen, Széchenyi utca 9. 

 

Kamera 

sorszáma 
(rögzített / 

mozgatható) 

Pontos 

helyszín 

Látószög 

iránya 
Megfigyelés célja Jogalap 

DT 1. 

rögzített 

Simonffy 

utcai külső 

homlokzat 

(É-i oldal) 

K-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 2. 

rögzített 

Simonffy 

utcai külső 

homlokzat 

(É-i oldal) 

K-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 3. 

rögzített 

Simonffy 

utcai külső 

homlokzat 

(É-i oldal) 

Ny-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 4. 

rögzített 

Simonffy 

utcai külső 

homlokzat 

(É-i oldal) 

Ny-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 5. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai külső 

homlokzat 

(D-i oldal) 

K-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 6. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai külső 

homlokzat 

(D-i oldal) 

K-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 7. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai külső 

homlokzat 

(D-i oldal) 

Ny-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 8. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai külső 

homlokzat 

(D-i oldal) 

Ny-i irányban, 

utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DT 9. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

gazdasági 

hivatal 

folyosó 

K-i irányban, 

a hosszú 

folyosót 

figyeli K-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 10. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai bejárat 

Bejáratot 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 
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DT 11. 

rögzített 

Széchenyi 

utcai bejárat 

Lépcsőházat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 12. 

rögzített 

Fszt. pénztár 

előtér 

Pénztárablakot 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 13. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

bírói folyosó 

Egész folyosót 

figyeli É-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 14. 

rögzített 

Fszt. 6-os 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DNy-i 

irányban az 

ablak felé eső 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 15. 

rögzített 

Fszt. 10-es 

tárgyaló, bíró 

mögött falon 

ÉK-i irányban, 

a tanúkat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 16. 

rögzített 

Fszt. bírói 

folyosó Ny-i 

oldalon 

Egész folyosót 

figyeli D-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 17. 

rögzített 

Fszt. K-i GH 

folyosó 

Egész folyosót 

figyeli D-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 18. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

bírói folyosó 

Egész folyosót 

figyeli K-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 19. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

bírói folyosó 

Egész folyosót 

figyeli É-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 20. 

rögzített 

Fszt. 12-es 

tárgyaló, bíró 

mögött falon 

D-i irányban, 

a tanúkat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 21. 

rögzített 

Fszt. 13-as 

tárgyaló, bíró 

mögött falon 

É-i irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 22. 

rögzített 

Fszt. 14-es 

tárgyaló, bíró 

mögött falon 

D-i irányban, 

a tanúkat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 23. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

bírói folyosó 

Egész folyosót 

figyeli D-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 24. 

rögzített 

Fszt. NY-i 

bírói folyosó 

Egész 

folyosót, 

illetve a 

lépcsőházat 

figyeli D-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 25. 

rögzített 

Fszt. É-i bírói 

folyosó 

Egész folyosót 

figyeli Ny-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 
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DT 26. 

rögzített 

Fszt. Simonffy 

utcai 

ügyfélfogadó, 

bejárat 

Belépőket 

figyeli É-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 27. 

rögzített 

Fszt. Simonffy 

utcai 

ügyfélfogadó, 

bejárat 

Belépőket 

figyeli D-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 28. 

rögzített 

Fszt. Simonffy 

utcai bejárat 

Belépőket 

figyeli É-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 29. 

rögzített 

Fszt. É-i bírói 

folyosó 

Egész folyosót 

figyeli Ny-i 

irányban 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 30. 

rögzített 

I.emelet 

119-es 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DK-i 

irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 31. 

rögzített 

I.emelet 

120-as 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DNy-i 

irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 32. 

rögzített 

I.emelet 

122-es 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DNy-i 

irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 33. 

rögzített 

I.emelet 

123-as 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DNy-i 

irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 34. 

rögzített 

I.emelet 

126-os 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

DK-i 

irányban, a 

tanúkat figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 35. 

rögzített 

I.emelet K-i 

bírói folyosó 

D-i irányban 

az egész 

folyosót, ill. 

lépcsőházat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 36. 

rögzített 

I.emelet É-i 

bírói folyosó 

Ny-i irányban 

az egész 

folyosót 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 37. 

rögzített 

I.emelet BV 

fogva tartó 

D-i irányban 

az őrizetest 

figyeli 

Testi épség védelme 
Bíróság jogos 

érdeke 

DT 38. 

rögzített 

I.emelet É-i 

bírói folyosó 

D-i irányban a 

II. emeleti 

lépcsőházat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 
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DT 39. 

rögzített 

I.emelet É-i 

bírói folyosó 

Ny-i irányban 

az egész 

folyosót 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 40. 

rögzített 

I.emelet É-i 

bírói folyosó 

K-i irányban 

az egész 

folyosót, 

illetve a 

lépcsőházat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 41. 

rögzített 

I.emelet K-i 

folyosó 

díszterem 

előtti tér 

D-i irányban a 

folyosót 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 42. 

rögzített 

I.emelet 

díszterem, 

bíró mögötti 

falon 

ÉK-i irányban 

a termet 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 43. 

rögzített 

I.emelet K-i 

lépcsőház 

A K-i 

lépcsőházat, 

illetve a  

102-es 

tárgyaló 

bejáratát 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 44. 

rögzített 

I.emelet 

102-es 

tárgyaló, bíró 

mögötti falon 

Ny-i irányban 

a tanúkat 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 45. 

rögzített 

I. emelet K-i 

folyosó 

díszterem 

előtti folyosó 

É-i irányban a 

folyosót 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

DT 46. 

rögzített 

II. emelet 

lépcsőház 

Az irodai 

lépcsőházban 

a felérkezőket 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 
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2. Debreceni Törvényszék Gazdasági Kollégiuma és Cégbírósága 

4026 Debrecen, Arany János utca 30. 

 

Kamera 

sorszáma 

(rögzített / 

mozgatható) 

Pontos 

helyszín 

Látószög 

iránya 
Megfigyelés célja Jogalap 

DTGK 1. 

rögzített 
Porta 

Főbejáratot 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 2. 

rögzített 

Földszint  

3. számú iroda 

Ügyfélteret 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem/

adatvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 3. 

rögzített 

I. emelet 

folyosó 

I. emeleti 

folyosót teljes 

hosszúságban 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 4. 

rögzített 

107-es 

tárgyalóterem 

Nyilvános 

részt figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DTGK 5. 

rögzített 

108-as 

tárgyalóterem 

Nyilvános 

részt figyeli 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 6. 

rögzített 

109-es 

tárgyalóterem 

Nyilvános 

részt figyeli 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 7. 

rögzített 

Földszint hátsó 

bejárat 

Hátsó folyosót 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 8. 

rögzített 

I. emelet 

lépcsőház 

I. emeletig a 

lépcsőt figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 9. 

rögzített 

Arany János 

utca főbejárat 

Főbejárati ajtót 

figyeli 

 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DTGK 10. 

rögzített 

Arany János 

utca gépjármű 

bejáró 

nagykapu 

Arany János 

utca nagykaput 

figyeli 

 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DTGK 11. 

rögzített 

Épület hátsó 

bejáratánál 

Parkoló, belső 

udvart figyeli 

 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 
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bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 12. 

rögzített 

Gépjármű 

bejáró folyosó 

végén 

Gépjármű 

bejáró folyosót 

figyeli 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DTGK 13. 

rögzített 

Épület hátsó 

jobb oldali 

részén 

Parkoló, belső 

udvart figyeli 

 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

4026 Debrecen, Perényi utca 1. 

 

Kamera 

sorszáma 

(rögzített 

/mozgatható) 

Pontos helyszín Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

KMB 1. 

rögzített 

Kültér, épület 

délnyugati sarka, 

főbejárat bal 

oldali 

homlokzatán 

Déli oldal, 

főbejárat 

lépcsőrésze 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

KMB 2. 

rögzített 

Kültér, épület déli 

oldala, főbejárat 

előtere, bejárati 

ajtó felett (ha 

szembe állunk a 

főbejárattal a 

főbejárat jobb 

oldalán lévő 

legszélső ajtó 

felett) 

Déli oldal, 

főbejárati ajtók 

előtti külső terület 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 
Ráutaló magatartás 

KMB 3. 

rögzített 

Kültér, épület déli 

oldala, főbejárat 

jobb oldali 

homlokzatán 

Déli oldal, 

főbejárat lépcső 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság 

jogos érdeke 

KMB 4. 

rögzített 

Kültér, déli oldal, 

főbejárat jobb 

oldalán kiugró 

falrész és a déli 

homlokzat 

találkozásánál 

Déli oldal, épület 

déli oldalának 

homlokzata 

Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

KMB 5. 

rögzített 

Kültér, keleti 

oldalon a 

homlokzaton, a 

Tiszántúli 

Református 

Egyházkerület 

Gazdasági Hivatal 

épületének 

(Füvészkert u. 4.) 

találkozásánál 

Keleti oldal, 

épület keleti 

oldalának 

homlokzata 

Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

KMB 6. 

rögzített 

Kültér, épület 

északnyugati 

sarka, gépjármű 

kapu melletti 

homlokzaton 

Délnyugat, épület 

nyugati oldalának 

homlokzata 

 

Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

KMB 7. 

rögzített 

Kültér, északi 

oldalon, belső 

udvarrész, a 

Nyugati oldal, 

gépjármű kapu 

bejáró irányába 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 
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kapubejáró felőli 

homlokzat és az 

udvar felőli 

homlokzat 

találkozásánál 

 

KMB 8. 

rögzített 

Kültér, délnyugati 

sarok a belső 

udvarrészen, az 

akadálymentesített 

bejárat feletti 

homlokzaton 

Északkeleti oldal, 

belső udvar 

parkoló rész, az 

akadálymentesített 

hátsó bejárattól, 

zárt hátsó bejárat 

a déli oldalon 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 9. 

rögzített 

Kültér, északi 

oldalon, belső 

udvarrész, a 

kapubejáró felőli 

homlokzat és az 

udvar felőli 

homlokzat 

találkozásánál 

Délkeleti oldal, 

belső udvar 

parkoló rész, 

akadálymentesített 

hátsó bejárat és 

zárt hátsó bejárat 

a déli oldalon 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 10. 

rögzített 

Beltér, délnyugat, 

földszint, 

főbejárat belső 

lépcső bal oldalán 

a falon 

Keleti oldal, 

főbejárati ajtók és 

főbejárati belső 

lépcső, 10-es 

raktárhelyiség 

bejárata irányába 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 11. 

rögzített 

Beltér, nyugat, 

földszinti aula, 

közvetlen a fal 

előtti oszlopok 

tárgyaló felőli fal 

részén 

Délkelet, 

földszinti 

előcsarnok, 

főbejárati belső 

lépcső, 19-20. 

számú 

ügyfélcentrum 

iroda irányába 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 12. 

rögzített 

Beltér, északkelet, 

földszint, belső 

lépcsőház és az 

akadálymentesített 

hátsó bejárat 

közötti falon 

Délnyugat, 

földszinti 

előcsarnok, 

portaszolgálat, 

főbejárati belső 

lépcső irányába 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 13. 

rögzített 

Beltér, dél, 

földszinti 

tárgyalók előtti 

folyosó és a 

földszinti 

előcsarnok közötti 

falon 

Észak, 1-3-4. 

számú 

tárgyalótermek 

bejárata és azok 

előtti folyosó 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 14. 

rögzített 

Beltér, kelet, 

földszinti folyosó, 

 a 3-as tárgyaló 

Nyugat, 

akadálymentesített 

mosdó és 1-2. 

 

 

Testi épség 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 
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bejárata felett számú 

tárgyalótermek 

bejárata és azok 

előtti folyosórész 

védelme/vagyonvédelem 

KMB 15. 

rögíztett 

Beltér, keleti 

oldalfalon, 

földszint, 19-20. 

számú 

ügyfélcentrum 

helyiségben 

Nyugat, 

ügyfélcentrum 

helyiségben az 

ügyféllel 

szembeni rész, 

ügyfélcentrum 

bejárata 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem/ 

adatvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 16. 

rögzített 

Beltér, nyugati 

oldalfalon, 

földszint, 19-20. 

számú 

ügyfélcentrum 

helyiségben 

Kelet, 

ügyfélcentrum 

helyiségben az 

ügyintézővel 

szembeni rész, 

ügyfélcentrum 

bejárata 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem/ 

adatvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 17. 

rögzített 

Beltér, kelet, 

földszinti folyosó, 

a biztonsági 

elektromos ajtó 

felet a falon 

Nyugat, 

biztonsági 

elektromos ajtótól 

 a portaszolgálat 

felé eső folyosó 

rész, ügyfeles 

mosdók, 

ügyfélcentrum 

bejárata, 

portaszolgálat 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 18. 

rögzített 

Beltér, kelet, 

földszinti folyosó 

végén lévő falon 

Nyugat, földszinti 

folyosó biztonsági 

elektromos ajtóig, 

végrehajtó irodák 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 19. 

rögzített 

Beltér, dél, 

földszint, 

csigalépcsővel 

szembeni fal sarok 

részében 

Északkelet, 

csigalépcső 

földszinti része, 

pincelejárat, zárt 

hátsó kijárat 

 

Vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 

KMB 20. 

rögzített 

Beltér, észak, 

földszint, hátsó 

folyosó raktár ajtó 

feletti falon 

Délkelet, 

földszinti hátsó 

folyosó, 

mosdóhelyiségek, 

30, 31, 32, 33. 

számú irodák 

bejáratai 

 

Vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 

KMB 21. 

rögzített 

Beltér, dél, 

földszinti 

közösségi tér, 28. 

sz. irodaajtó felett 

Északkelet, 

földszinti 

közösségi tér, 38. 

sz. raktárhelyiség, 

29, 30, 32. számú 

irodahelyiségek 

 

Vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 
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KMB 22. 

rögzített 

Beltér, nyugat, I. 

emelet, 

előcsarnokban 

lépcsővel 

szembeni falon az 

ablakok felett 

középen 

Kelet, I. emeleti 

előcsarnok, lépcső 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 23. 

rögzített 

Beltér, nyugat, I. 

emelet, 

előcsarnokban 

lépcsővel 

szemben jobb 

oldali sarokban az 

ablakok felett 

Délkelet, I. 

emeleti 

előcsarnok, 111-es 

tanácsterem 

bejárata 

 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 24. 

rögzített 

Beltér, keleti, I. 

emelet, az 

előcsarnokkal 

szembeni folyosó 

végén a falon 

Nyugat, I. emeleti 

folyosó, bírók 

irodáinak bejárata, 

valamint a 

mosdók bejáratai 

 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 

KMB 25. 

rögzített 

Beltér, dél-nyugat, 

I. emelet, elnöki 

iroda előtti 

ügyfélváró és a 

csigalépcső 

közötti falon 

Észak-kelet, I. 

emeleti elnöki 

iroda előtti 

ügyfélváró, 133, 

132, 129. sz. 

irodák bejáratai 

 

 

Vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 26. 

rögzített 

Beltér, nyugat, II. 

emelet közösségi 

tér mennyezeten 

lépcsővel 

szemben az 

étkezőhelyiség 

ajtajának 

vonalában 

Kelet, II. emeleti 

közösségi tér egy 

része, lépcső 

lejárat, 218. sz. 

iroda bejárata 

 

Vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 

KMB 27. 

rögzített 

Beltér, nyugat, II. 

emeleti folyosón a 

mennyezet alatt a 

közösségi tér 

közös falán 

Kelet, II. emeleti 

folyosó összes 

jegyzői iroda 

bejárata, valamint 

a mosdók 

bejáratai 

 

Vagyonvédelem 

 

Ráutaló magatartás 

KMB 28. 

rögzített 

Beltér, nyugat, 

földszinti 1-es 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött bal 

oldalon 

Észak, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 29. 

rögzített 

Beltér, nyugat, 

földszinti 2-es 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött jobb 

Dél, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 
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oldalon irányába 

KMB 30. 

rögzített 

Beltér, észak, 

földszinti 3-as 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött bal 

oldalon 

Délnyugat, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 31. 

rögzített 

Beltér, észak, 

földszinti 4-es 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött bal 

oldalon 

Délnyugat, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 32. 

rögzített 

Beltér, nyugat, I. 

emeleti 5-ös 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött jobb 

oldalon 

Dél, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 33. 

rögzített 

Beltér, nyugat, I. 

emeleti 6-os 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött jobb 

oldalon 

Dél, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 34. 

rögzített 

Beltér, észak, I. 

emeleti 7-es 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött bal 

oldalon 

Délnyugat, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 

KMB 35. 

rögzített 

Beltér, észak, I. 

emeleti 8-as 

tárgyalóhelyiség, 

bírói pulpitus 

mögött bal 

oldalon 

Délnyugat, a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

helyiség ajtajának 

irányába 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló magatartás/ 

bíróság jogos érdeke 
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4. Debreceni Járásbíróság 

4024 Debrecen, Arany János utca 25–31. 

 

Kamera 

sorszáma 

(mozgatható

/rögzített) 

Pontos helyszín 
Látószög 

iránya 
Megfigyelés célja Jogalapja 

DJB 1. 

mozgatható 

Mélygarázs, 

kültér, 

gépjármű-kapu, 

bal oldal 

(bejárati oldal) 

Délkelet 

(mélygarázs, 

gazdasági 

bejárat kívülről) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 2. 

mozgatható 

Mélygarázs, 

kültér, 

gépjármű-kapu, 

jobb oldal 

(kijárati oldal) 

Északkelet 

(mélygarázs 

gépjármű 

bejárat) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 3. 

mozgatható 

Mélygarázs, 

beltér, 

gépjármű-

kapuval 

szemben 

Kelet (gépjármű 

kapu belülről) 
Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 4. 

rögzített 

Alagsor, 

gazdasági 

bejárat előtér, 

üvegezett fülke 

sarkánál 

Északkelet (a 

külső, illetve a 

bírósági 

mélygarázsból 

nyíló gazdasági 

bejárati ajtók 

felé) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 5. 

rögzített 

Alagsor, hármas 

lépcsőház, 

bejárattal 

szemben 

Dél (belső 

mélygarázsból 

nyíló ajtó, 

illetve a lift 

előtti terület 

felé) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 6. 

rögzített 

Alagsor, kettes 

lépcsőház, 

bejárattal 

szemben 

Kelet (belső 

mélygarázsból 

nyíló ajtó, 

illetve a lift 

előtti terület 

felé) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 7. 

mozgatható 

Kültér, épület 

északnyugati 

sarka, nyugati 

homlokzat 

Dél (az épület 

Antall József 

utcai 

homlokzata) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 8. 

mozgatható 

Kültér, épület 

északnyugati 

sarka, északi 

homlokzat 

Kelet (a 

Főügyészség 

felé eső 

homlokzat) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 
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DJB 9. 

mozgatható 

Kültér, épület 

északkeleti 

sarka, északi 

homlokzat 

Dél (a 

mélygarázsba 

vezető sorompó) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 10. 

mozgatható 

Kültér, épület 

északkeleti 

sarka, keleti 

homlokzat, a 

BV-bejárat felett 

Délkelet  

(a BV-bejárat) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 11. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

bal oldali 

folyosó vége, 

ügyvédi váró 

fölött 

Dél (a folyosó 

végétől a 

főbejárat 

irányába mutat, 

elsősorban a  

28-as és 29-es 

tárgyalók előtti 

terület látható) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 12. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

bal oldali 

folyosó vége, 

ügyészi váró 

fölött 

Dél (a folyosó 

végétől a 

főbejárat 

irányába mutat, 

elsősorban az 

54-es és 56-os 

tárgyalók előtti 

terület látható) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 13. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldali 

folyosó vége, 

büfé ajtó fölött 

Dél (a folyosó 

végétől a porta 

irányába mutat, 

elsősorban az 

53-as és 55-ös 

tárgyalók előtti 

terület látható) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 14. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldali 

folyosó közepe, 

a büntető 

lajstrom és a 15-

ös tárgyaló 

között 

Dél (a folyosó 

és a porta 

közötti szakaszt 

mutatja, 

elsősorban a 

büntető és a 

szabálysértési 

lajstrom előtti 

várakozó 

területre 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 15. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldali 

folyosó vége, 

gyermekmeghall

gató ajtó fölött 

Dél (a folyosó 

végétől a porta 

irányába mutat, 

elsősorban a  

15-ös és 16-os 

tárgyalók előtti 

terület látható) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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DJB 16. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

őrizetes szoba 

belül, bejárati 

ajtó felett 

Nyugat (őrizetes 

cellák, illetve az 

előtte lévő 

várakozó pad) 

Testi épség védelme 
Bíróság jogos 

érdeke 

DJB 17. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

hármas 

lépcsőház, 

lépcső felett 

Észak (BV 

részleg felé 

vezető ajtó, 

illetve a lift 

előtti terület 

látható) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bírós

ág jogos érdeke 

DJB 18. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

BV-terület, a 

hármas 

lépcsőházba 

vezető ajtó felett 

Kelet  

(a BV-garázst az 

őrizetes 

szobával 

összekötő 

folyosót mutatja, 

a BV-garázsba 

vezető ajtóra 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Bíróság jogos 

érdeke 

DJB 19. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

BV-garázs, a 

BV-folyosóra 

vezető ajtó felett 

Kelet  

(a BV-garázs 

képe, a 

garázsajtóra 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Bíróság jogos 

érdeke 

DJB 20. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

BV-garázs, a 

garázsajtó felett 

Nyugat  

(a BV-garázs 

képe, az őrizetes 

folyosóra vezető 

ajtóra rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Bíróság jogos 

érdeke 

DJB 21. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

15-ös tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

jobb oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 22. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

16-os tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

jobb oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 23. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

53-as tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

jobb oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 24. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

54-es tárgyaló, a 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 
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bírói pulpitus 

bal oldala felett 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 25. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

55-ös tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

jobb oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 26. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

56-os tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 27. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

57-es tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

jobb oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 28. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

58-as tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 29. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

59-es nagy 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Északnyugat (a 

vádlottak padja, 

valamint a 

mögötte lévő, 

bírói 

szemszögből 

nézve jobb 

oldali hallgatói 

széksorok 

láthatóak) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 30. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

59-es nagy 

tárgyaló, 

ügyészi asztalok 

felett 

Északkelet (a 

vádlottak padja, 

valamint a 

mögötte lévő 

hallgatói 

széksorok 

láthatóak 

egészen a 

bejárati ajtóig) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 31. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 150-es 

tárgyaló, bírói 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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pulpitus jobb 

oldala felett 

bejárati ajtó 

irányába) 

DJB 32. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 151-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 33. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 152-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 34. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 153-as 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 35. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 154-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 36. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 155-ös 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 37. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 156-os 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 38. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 157-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 39. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldal, 

folyosó vége, 

Dél (a folyosó 

végétől a lépcső 

irányába, 

elsősorban a 

131-es, 130-as, 

129-es illetve a 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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131-es tárgyaló 

ajtaja felett 

152-es 153-as 

tárgyalók előtti 

területre való 

rálátással) 

DJB 40. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldal, 

folyosó vége, 

150-es tárgyaló 

ajtaja felett 

Délkelet 

(elsősorban a 

131-es, 150-es, 

151-es 

tárgyalók, illetve 

a mosdók előtti 

területre való 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 41. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

bal oldal, 

folyosó vége, 

154-es tárgyaló 

ajtaja felett 

Délnyugat 

(elsősorban a 

133-as, 154-es, 

155-ös 

tárgyalók, illetve 

a mosdók előtti 

területre való 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 42. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

bal oldal, 

folyosó vége, 

133-as tárgyaló 

ajtaja felett 

Dél (a folyosó 

végétől a lépcső 

irányába, 

elsősorban a 

133-as, 134-es, 

135-ös illetve a 

156-os 157-es 

tárgyalók előtti 

területre való 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 43. 

rögzített 

Kültér, főbejárat 

nyugati oldal, 

kulcsszéf felett 

Nyugat (a 

bejárati ajtótól a 

mozgássérült lift 

irányába mutat, 

a nyugati 

főbejárati 

lépcsőre való 

rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 44. 

mozgatható 

Kültér, épület 

délnyugati külső 

oszlopa 

Északkelet (a 

külső oszloptól a 

főbejárat 

irányába mutat, 

a bejáratra és a 

bejárati lépcsőre 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 45. 

mozgatható 

Kültér, épület 

délnyugati 

sarka, nyugati 

homlokzat 

Észak (az épület 

Antall József 

utcai 

homlokzata a 

főbejárattól az 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 
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Ítélőtábla felé 

vezető szakasza 

irányába)  

DJB 46. 

mozgatható 

Kültér, épület 

keleti 

homlokzatának 

közepe 

Dél (az épület 

homlokzata az 

épület közepe 

irányából az 

Arany János 

utca felé) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 47. 

mozgatható 

Kültér, épület 

keleti 

homlokzatának 

közepe 

Észak (az épület 

homlokzata, az 

épület közepe 

felől az 

Ítélőtábla 

irányába, illetve 

a BV-bejárat) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 48. 

mozgatható 

Beltér, földszint 

ügyféltér, a 

főbejárat és a 

bal oldali bírói 

folyosó között 

Dél (közvetlenül 

a főbejáratra 

való rálátással, a 

déli ajtó felé 

mutató 

irányban) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 49. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

bal oldali bírói 

folyosó 

Kelet (a bírói 

folyosó bejárati 

ajtaja, a lifttől az 

ügyféltér 

irányába mutató 

kamerával) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 50. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyfélközlekedő 

bal oldali 

folyosó közepe, 

31-es tárgyaló 

felett 

Dél (a folyosó 

és a porta 

közötti szakaszt 

mutatja, 

elsősorban a  

31-es, 32-es, 

 33-as tárgyalók 

előtti területre 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 51. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

büntető lajstrom 

(14-es szoba), 

ügyfélszolgálati 

pult felett 

Nyugat (büntető 

lajstrom 

ügyfélterére és 

annak bejáratára 

mutató 

kameraállással) 

Testi épség 

védelme/adatvédelem/ 

vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 52. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

szabálysértési 

lajstrom, 

ügyfélszolgálati 

pult felett 

Nyugat 

(szabálysértési 

lajstrom 

ügyfélterére és 

annak bejáratára 

mutató 

kameraállással) 

Testi épség 

védelme/adatvédelem/ 

vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 
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DJB 53. 

rögzített 

Kültér, 

főbejárat, 

tájékoztató tábla 

felett 

Nyugat (a déli 

főbejáratra való 

rálátással az 

Antall József 

utca irányába 

vezető lépcsőre 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 54. 

mozgatható 

Kültér, épület 

délnyugati 

sarka, déli 

homlokzat 

Kelet (az épület 

Arany János 

utcai 

homlokzata) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 55. 

mozgatható 

Kültér, épület 

délkeleti sarka, 

déli homlokzat 

Nyugat (az 

épület Arany 

János utcai 

homlokzata) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 56. 

mozgatható 

Kültér, épület 

délkeleti sarka, 

keleti homlokzat 

Észak (az épület 

keleti 

homlokzata) 

Vagyonvédelem 
Ráutaló 

magatartás 

DJB 57. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

ügyféltér, porta 

jobb hátsó 

részén lévő 

oszlop 

Délnyugat (a 

porta irányából a 

főbejárat felé 

mutató 

kameraállással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 58. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyféltér, a 

porta és a jobb 

oldali bírói 

folyosó bejárata 

közötti oszlop 

Északnyugat (az 

ügyféltér 59-es, 

nagy tárgyaló 

előtti szakasza) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 59. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

jobb oldali bírói 

folyosó 

(kezelőirodákba 

vezető folyosó) 

Nyugat (a bírói 

folyosó bejárati 

ajtaja, a lifttől az 

ügyféltér 

irányába mutató 

kamerával) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás 

DJB 60. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

polgári és 

végrehajtó 

lajstrom 

ügyfélszolgálati 

pult jobb oldala 

felett 

Északnyugat 

(polgári és 

végrehajtó 

lajstrom 

ügyfélterére és 

annak bejáratára 

mutató 

kameraállással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem/

adatvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 61. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

28-as tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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DJB 62. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

29-es tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 63. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

30-as tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 64. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

31-es tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 65. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

32-es tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 66. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

33-as tárgyaló, a 

bírói pulpitus 

bal oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 67. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 126-os 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 68. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 127-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 69. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 128-as 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 70. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 129-es 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 
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tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 71. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 130-as 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 72. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 131-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus jobb 

oldala felett 

Nyugat (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 73. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 133-as 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 74. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 134-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 75. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 135-ös 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 76. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 136-os 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 77. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 137-es 

tárgyaló, bírói 

pulpitus bal 

oldala felett 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

bejárati ajtó 

irányába) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 78. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 138-as 

tárgyaló, bírói 

Kelet (a 

tárgyalóterem 

képe a bírói 

pulpitustól a 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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pulpitus bal 

oldala felett 

bejárati ajtó 

irányába) 

DJB 79. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

jobb oldal, 

folyosó közepe, 

128-as tárgyaló 

ajtaja felett 

Dél (a folyosón 

a lépcső 

irányába mutató 

kameraállással, 

elsősorban a 

128-as, 127-es, 

126-os tárgyalók 

előtti területre 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 80. 

mozgatható 

Beltér, első 

emelet, 

ügyfélközlekedő 

bal oldal, 

folyosó közepe, 

136-os tárgyaló 

ajtaja felett 

Dél (a folyosón 

a lépcső 

irányába mutató 

kameraállással, 

elsősorban a 

136-os, 137-es, 

138-as tárgyalók 

előtti területre 

való rálátással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 81. 

mozgatható 

Beltér, földszint, 

ügyféltér, 

főbejárat 

melletti déli fal, 

a tájékoztató 

táblák felett 

Északkelet (a 

főbejárat felől a 

csomagvizsgáló 

és a porta 

irányába mutató 

kameraállással) 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

DJB 82. 

rögzített 

Beltér, földszint, 

büntető lajstrom 

pénztár 

Pénztárablakot 

figyeli 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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5. Berettyóújfalui Járásbíróság 

4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 33. 

 

Kamera 

sorszáma 

(rögzített / 

mozgatható) 

Pontos helyszín Látószög iránya Megfigyelés célja Jogalapja 

BJB 1. 

rögzített 

Beltér, régi 

épület földszint 

folyosó  

A folyosó elejétől 

a lajstromiroda 

ajtajáig 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 2. 

rögzített 

Beltér, új 

épületrész 

földszint 

folyosó  

A folyosó elejétől 

a 4-es tárgyaló 

ajtajáig 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 3. 

rögzített 

Beltér, új 

épületrész 

előcsarnok-

beléptető kapu 

Az előcsarnok 

(főbejárat) és az 

elővezető 

helyiség 

Testi épség 

védelme/vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 4. 

rögzített 

Kültér, az épület 

főbejárata I. 

A főbejárattól az 

utcafronti 

nagykapuig 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 5. 

rögzített 

Kültér, az épület 

főbejárata II. 

A főbejárattól a 

Földhivatal 

oldalbejáratáig 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 6. 

rögzített 

Kültér, az épület 

főbejárata III. 

A főbejárattól a 

lépcsősorig, ami a 

parkolóba vezet 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 

BJB 7. 

rögzített 

Kültér, az épület 

keleti 

homlokzata 

Az épület 

oldalától a hátsó 

nagykapuig 

(parkoló) 

Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/ 

bíróság jogos 

érdeke 
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6. Iparkamara utca 3. 

4024 Debrecen, Iparkamara utca 1. 

 

Kamera 

sorszáma 

(rögzített 

/mozgatható) 

Pontos helyszín Látószög iránya 
Megfigyelés 

célja 
Jogalapja 

I 1. rögzített 

Iparkamara utca É-i 

homlokzat külső 

homlokzati 

Ny-i irányban, 

utcafronti homlokzat 
Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

I 2. rögzített 

Iparkamara utca É-i 

homlokzat külső 

homlokzati 

Ny-i irányban, 

utcafronti homlokzat 
Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

I 3. rögzített 

Iparkamara utca É-i 

homlokzat külső 

homlokzati 

Ny-i irányban, 

utcafronti homlokzat 
Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

I 4. rögzített 

Iparkamara utca – 

Varga utca sarok 

külső homlokzati 

É-NY-i irányban, 

utcafronti homlokzat 
Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

I 5. rögzített 
Varga utca külső 

homlokzati 

Varga utca D-i 

irányban, utcafronti 

homlokzat 

Vagyonvédelem Ráutaló magatartás 

I 6. rögzített 

Beltér, előtérben, 

belső kapualj 

folyosó közepén 

É-i bejáratot figyeli Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság jogos 

érdeke 

I 7. 

mozgatható 

Beltér, előtérben, 

belső kapualj 

folyosó közepén 

D-i - udvar felőli – 

bejáratot figyeli 
Vagyonvédelem 

Ráutaló 

magatartás/bíróság jogos 

érdeke 



25 

 

 


