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Tisztelt Ügyfeleink! 
 
 
 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja Önöket, hogy a járványügyi intézkedések maradéktalan 
érvényesülésének és a bíróságon folyó munka zavartalanságának biztosítása, továbbá a 
bírósági eljárás során jelenlévő személyek egészségének megóvása érdekében 2020. 
szeptember 28. napjától a Miskolci Törvényszék és az illetékességi területén működő 
járásbíróságok épületeiben foganatosított nyilvános eljárási cselekményen (tárgyalás, 
nyilvános ülés, stb.) hallgatóságként megjelenni kívánó személyek a bíróság épületébe csak 
előzetes regisztrációt követően léphetnek be. 

A fentieken túl a törvényszék kezelőirodáin az ügyfélfogadás korlátozott, kizárólag 
iratbetekintés céljából előzetes regisztrációt követően lehetséges. 

Előzetesen regisztrálni legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző munkanap 15:00 óráig 
lehet. 

A regisztrációt mindkét fenti esetben az ügyszak szerinti kezelőirodán tehetik meg telefonon 
vagy elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken:  

az ügyszak szerinti 
kezelőiroda 

megnevezése 

telefonszám e-mail cím 

Törvényszéki Büntető 
és Bv. Kezelőiroda 

+36 46 815-388 kezeloiroda_borsod@miskolcit.birosag.hu 

 

Törvényszéki 
Közigazgatási 
Kezelőiroda 

+36 46 815-200/457 kezeloiroda_mkmb@miskolcit.birosag.hu 

 

Törvényszéki Polgári 
Kezelőiroda 
 

+36 46 815-353 kezeloiroda_borsod@miskolcit.birosag.hu 

 

Törvényszéki 
Végrehajtói Kezelőiroda 
 

+36 46 815-238 mtszvhiroda@miskolcit.birosag.hu  
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A járásbíróságokon foganatosított eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó 
személyek, valamint az iratbetekintés céljából érkező ügyfelek a regisztrációt az alábbi 
elérhetőségeken tehetik meg telefonon vagy elektronikus úton: 

 a járásbíróság 
megnevezése 

telefonszám e-mail cím 

Encsi Járásbíróság 
 
Polgári peres, perenkívüli 
és végrehajtási ügyekben: 
 
Büntető és szabálysértési 
ügyekben: 

 

+36 46 587-000 

 

+36 46 587-000 

 

dudasnene@encs.birosag.hu 

 

kerekesz@encs.birosag.hu 

Kazincbarcikai 
Járásbíróság 

Polgári peres, peren kívüli 
ügyekben: 

Büntető és szabálysértési 
ügyekben: 

Végrehajtási ügyekben: 

 

 
+36 48 510-740/47 
 
 
+36 48 510-740/86 
 
 
+36 48 510-740/91 

birosag@kbarcika.birosag.hu  

Mezőkövesdi Járásbíróság +36 49 505-520 

 

boldizsarnepe@mkovesd.birosag.hu 
somogyisz@mkovesd.birosag.hu 
tothneka@mkovesd.birosag.hu 

Miskolci Járásbíróság 
 
Büntető ügyekben: 
 
 
Polgári ügyekben: 
 
 
Perenkívüli ügyekben: 
 
 
Szabálysértési ügyekben: 
 
 
Végrehajtási ügyekben: 

 
 
+36 46 815-234 
 
 
+36 46 815-204 
 
 
+36 46 815-233 
+36 46 815-206 
 
+36 46 815-232 
 
 
+36 46 815-337 

 
 
kepeszne@miskolc.birosag.hu  
 
 
palffye@miskolc.birosag.hu  
 
 
suhajdamine@miskolc.birosag.hu  
 
 
galike@miskolc.birosag.hu 
 
 
FabianKitti@miskolc.birosag.hu  

Ózdi Járásbíróság 
 
 

+36 48 570-378 
+36 48 570-054 
+36 48 570-376 
+36 48 570-377 

proglia@ozd.birosag.hu  
ivankok@ozd.birosag.hu  
olahe@ozd.birosag.hu  
csunderliknect@ozd.birosag.hu  
malinagyne@ozd.birosag.hu  

Sátoraljaújhelyi 
Járásbíróság 
 
Polgári peres ügyekben:  
 

 
 
 
+36 47 523-534 
 

 
 
 
danyip@saujhely.birosag.hu  
 

mailto:dudasnene@encs.birosag.hu
mailto:kerekesz@encs.birosag.hu
mailto:birosag@kbarcika.birosag.hu
mailto:boldizsarnepe@mkovesd.birosag.hu
mailto:somogyisz@mkovesd.birosag.hu
mailto:tothneka@mkovesd.birosag.hu
mailto:kepeszne@miskolc.birosag.hu
mailto:palffye@miskolc.birosag.hu
mailto:suhajdamine@miskolc.birosag.hu
mailto:galike@miskolc.birosag.hu
mailto:FabianKitti@miskolc.birosag.hu
mailto:proglia@ozd.birosag.hu
mailto:ivankok@ozd.birosag.hu
mailto:olahe@ozd.birosag.hu
mailto:csunderliknect@ozd.birosag.hu
mailto:malinagyne@ozd.birosag.hu
mailto:danyip@saujhely.birosag.hu


  

3 

 

Végrehajtási és 
perenkívüli ügyekben:       
   
Büntető és szabálysértési 
ügyekben: 

 
+36 47 523-532         
 
 
+36 47 523-531 

 
josagl@saujhely.birosag.hu  

 

 
danyimne@saujhely.birosag.hu 

Szerencsi Járásbíróság 
 

+36 47 563-060   
+36 47 563-080 

pajgernemb@szerencs.birosag.hu 
lengyelnenye@szerencs.birosag.hu  

Szikszói Járásbíróság 
 
Iratbetekintés esetén: 
 
Hallgatóságként történő 
regisztráció esetén: 

 

+36 46 596-310/34 

+36 46 596-310/21 

 

kezeloiroda_szikszo@szikszo.birosag.hu  

Tiszaújvárosi Járásbíróság 
 

+36 49 544-621 kezeloiroda_tuj@tiszauj.birosag.hu  

A bírósági épületekben a hallgatóság tagjai csak az eljárási cselekmény időtartama alatt, míg 
iratbetekintésre érkező ügyfelek csak az iratbetekintés idején tartózkodhatnak. 

A sajtó képviselői a Miskolci Törvényszéken és a törvényszék illetékességi területén működő 
járásbíróságokon foganatosított eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat az 
eljárási cselekményt megelőző munkanap 15:00 óráig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu e-mail 
címen is bejelenthetik. A bejelentésben az érintett médium megnevezését és az eljárási 
cselekményen részt venni kívánó személyek számát is közölni szíveskedjenek. 

A Miskolci Törvényszék épülethasználat és az épületben tartózkodás szabályainak 
meghatározásáról a járványügyi készültség idejére szóló 2020.El.I.D.21/1. számú szabályzat 
itt olvasható. 

Együttműködésüket köszönjük. 
 
Miskolc, 2020. szeptember 24.  
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