
Az Ügyfélsegítő, a kezelőirodák és a pénztárak, valamint a bírósági 

vezetők ügyfélfogadásának időpontja  

 

Hatályos 2021. július 12. napjától  

 

 

Miskolci Törvényszék 
 

 
Kezelőirodák 

 

Polgári kezelőiroda 
 

hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra 
csütörtök 8-15 óra 

Büntető kezelőiroda 
 

hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra 
csütörtök 8-15 óra  

Közigazgatási kezelőiroda 
 

hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra 
csütörtök 8-15 óra 

Gazdasági iroda (cég, csőd- és 
felszámolási, civil szervezetek) 

hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra 
csütörtök 8-15 óra 

Törvényszéki végrehajtási iroda 
 

hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra 
csütörtök 8-15 óra 

Büntetés-végrehajtási iroda 
 

hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-15 óra 
péntek 8-12 óra 

Bírósági Gazdasági Hivatal irodája 
 

hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

Bírósági Gazdasági Hivatal 
pénztára 

hétfő csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 
Bírósági vezetők félfogadása 

 

Elnök minden hónap első szerda 9-11 óra 
 

Elnökhelyettes minden hónap második szerda 9-11 óra 
 

Polgári-Munkaügyi 
Kollégiumvezető 

minden hónap harmadik szerda 9-11 óra 

Közigazgatási Kollégiumvezető minden hónap harmadik szerda 9-11 óra 
 

Büntető Kollégiumvezető minden hónap negyedik szerda 9-11 óra 
 

Gazdasági Kollégiumvezető minden hónap negyedik szerda 9-11 óra 
 

  



Encsi Járásbíróság 

 
 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 
csütörtök 8-15 óra 

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra 
 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik csütörtök 9-11 
óra 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 
 

Kazincbarcikai Járásbíróság 
 
 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, csütörtök és péntek 9-11 óra, 
szerda 8-15 óra  

Ügyfélsegítő  szerda 8-15 óra  
 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik csütörtök 9-11 
óra 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 
 

Mezőkövesdi Járásbíróság 
 
 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 
csütörtök 8-15 óra 

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra 
 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik kedd 9-11 óra 
 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 
 

Miskolci Járásbíróság 
 

 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 

csütörtök 8-15 óra 

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra 
 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik szerda 9-11 óra 
 

Elnökhelyettesi 
félfogadás 

minden hónap második és negyedik szerda 9-11 
óra 

 



 

Ózdi Járásbíróság 
 

 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 

csütörtök 8-15 óra 

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra 

 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik hétfő 9-11 óra 

 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 

péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 

 
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság 

 

 

Kezelőirodák  hétfő 8-15 óra, kedd, szerda, csütörtök és 

péntek 9-11 óra 

Ügyfélsegítő  hétfő 8-15 óra  

 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik szerda 9-11 óra 

 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 

péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 

 

Szerencsi Járásbíróság 
 

 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 

csütörtök 8-15 óra  

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra  

 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik csütörtök 9-11 

óra 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 

péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 

 
Szikszói Járásbíróság 

 

 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, csütörtök és péntek 9-11 óra, 

szerda 8-15 óra  

Ügyfélsegítő  szerda 8-15 óra  

 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik szerda 9-11 óra 

 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 

péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 



 

 
Tiszaújvárosi Járásbíróság 

 
 

Kezelőirodák  hétfő, kedd, szerda és péntek 9-11 óra, 
csütörtök 8-15 óra 

Ügyfélsegítő  csütörtök 8-15 óra 
 

Elnöki félfogadás minden hónap első és harmadik csütörtök 9-11 
óra 

Pénztár  hétfőtől csütörtökig 8.30-12 és 13-15 óra, 
péntek 8.30-11.30 és 12-13 óra 

 
 

 

 


