
  
az ügyszak szerinti 

kezelőiroda 
megnevezése 

telefonszám e-mail cím 

Törvényszéki Büntető 
Kezelőiroda 

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

Törvényszéki  
Bv. Kezelőiroda 

+36 46 815 288 mtszbviroda@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  

Törvényszéki  
Cégiroda, Civil és 
Felszámolási 
Kezelőiroda 

+36 46 952 928,  
+36 46 952 931 

 

cegbirosag_borsod@birosag.hu 

 
 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 

 

szekeresjne@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: 

 
 
+36 46 815-234 
 
 
+36 46 815-204 

 
 
kissjudit@birosag.hu  
 
 
palffye@miskolc.birosag.hu  
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Perenkívüli ügyekben: 
 
 
Szabálysértési 
ügyekben: 
 
Végrehajtási ügyekben: 

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

suhajdamine@miskolc.birosag.hu  
 
 
kocsism@birosag.hu 
 
 
kispalt@birosag.hu  

Ózdi Járásbíróság 
 
Polgári peres és 
perenkívüli ügyekben  
 
Büntető ügyekben  
 
 
 
Szabálysértési és 
végrehajtási ügyekben  
 

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

 
 
olahe@ozd.birosag.hu 
ivankok@ozd.birosag.hu  
 
kopanyineke@ozd.birosag.hu  
proglia@ozd.birosag.hu  
 
 
 
csunderliknect@ozd.birosag.hu 
bartagne@ozd.birosag.hu  

Sátoraljaújhelyi 
Járásbíróság 
 
Polgári peres ügyekben:  
 
Végrehajtási és 
perenkívüli ügyekben:       
   
Büntető és  
szabálysértési 
ügyekben: 

 
 
 
+36 47 523-531 
 
 
+36 47 523-532         
 
 
+36 47 523-533 

 
 
 
hantosadrienn@birosag.hu  
 
 
farkasne@birosag.hu  
 
 
danyip@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 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 jelentsék be. A 

bejelentésben az érintett médium megnevezését és az eljárási 
cselekményen részt venni kívánó személyek számát is közölni 

szíveskedjenek. 
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