
   

 

  elnök 
   

  3300  Eger, Barkóczy utca 1. 
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2020.El.I.D.22/7. 
 

 

 

Az Egri Törvényszék elnökének a bírósági épületekben tartózkodás rendjének a járványügyi 

készültség idején irányadó szabályairól szóló 2020. évi 14. számú szabályzata 5.§ -ban 

meghatározott, hallgatóságként, ügyfélsegítő napon, iratbetekintésre megjelenni kívánó személy 

részére előzetes regisztráció, valamint felvilágosítás - tájékoztatáskérés céljából meghatározott 

elérhetőségek 

 

Bíróság/szervezeti 

egység 

Ügyszak 

(kezelőiroda) 

Regisztráció elektronikusan 

(E-cím) 

Regisztráció 

telefonon 

 

Felvilágosítás kérése elektronikusan 

(E-cím) 

Felvilágosítás 

kérése telefonon 

 

Egri Járásbíróság 

Ügyfélközpont 

 

 

 

büntető és 

polgári 

 

 

 

(irat-

betekintésre 

regisztráció) 

 06-36-311-611 

(2175 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

 06-36-311-611  

(2175 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 
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Egri Járásbíróság polgári  

kezelőiroda 

 

 

Ügyfélsegítő 

napi 

regisztráció 

is 

kezeloiroda@eger.birosag.hu 

 

06-36-411-147  

(1247 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

kezeloiroda@eger.birosag.hu 

 

06-36-411-147  

(1247 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

Egri Járásbíróság büntető 

kezelőiroda 

kezeloiroda@eger.birosag.hu 

 

06-36-411-147  

(1240 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

kezeloiroda@eger.birosag.hu 

 

06-36-411-147  

 (1240 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

Füzesabonyi 

Járásbíróság 

polgári  kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu 

 

06-36-341-639  

(113 mellék) 

 

hétfő- csütörtök 

8:00 - 16:00 

péntek:  

8:00 - 12:00 

kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu 

 

 

 

06-36-341-639 

(113 mellék) 

 

hétfő- csütörtök 

8:00 - 16:00 

péntek:  

8:00 - 12:00 

Füzesabonyi 

Járásbíróság 

büntető kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu 

 

06-36-341-639  

 (116 mellék) 

 

hétfő- csütörtök 

8:00 - 16:00 

péntek: 

8:00 - 12:00 

kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu 

 

 

06-36-341-639  

 (116 mellék) 

 

hétfő- csütörtök 

8:00 - 16:00 

péntek:  

8:00-12:00 

mailto:kezeloiroda@eger.birosag.hu
mailto:kezeloiroda@eger.birosag.hu
mailto:kezeloiroda@eger.birosag.hu
mailto:kezeloiroda@eger.birosag.hu
mailto:kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu
mailto:kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu
mailto:kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu
mailto:kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu
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Füzesabonyi 

Járásbíróság 

 

ügyfél-segítő 

nap 

 

kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu 

 

 

06-36-341-639  

 (124 mellék) 

 

hétfő- csütörtök 

8:00 - 16:00 

 

 

 

                         

 

                            - 

 

 

 

          - 

 

Hevesi 

Járásbíróság  

 

polgári, 

peren kívüli, 

végrehajtás , 

büntető, 

büntető 

peren kívüli, 

szabálysértés   

 

 

kezeloiroda@hevesvb.birosag.hu 

06-36-346-625 

 

hétfő -csütörtök 

9.00 - 14.00 

péntek 

9:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

kezeloiroda@hevesvb.birosag.hu  

06-36-346-625 

 

hétfő- csütörtök  

9:00 - 14:00 

péntek  

9:00 – 12:00 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

büntető kezelo_gyongyosjb@birosag.hu  06-37-505-300  

(349 mellék) 

 

hétfő-szerda  

08:00 - 12:00 

13:00 - 15:00 

 

 

 

kezelo_gyongyosjb@birosag.hu  06-37-505-301 

 

hétfő-csütörtök 

08:00 - 12:00 

13:00 - 15:00 

péntek  

8:00 - 12:00 

Gyöngyösi 

Járásbíróság 

polgári  

kezelőiroda 

 

 

Ügyfélsegítő 

napi 

regisztráció 

is  

kezelo_gyongyosjb@birosag.hu  06-37-505-300  

(349 mellék) 

 

hétfő-szerda  

08:00 - 12:00 

13:00 - 15:00 

 

 

kezelo_gyongyosjb@birosag.hu  06-37-505-303 

 

hétfő-csütörtök 

08:00 - 12:00 

13:00 - 15:00 

péntek  

8:00 - 12:00 

mailto:kezeloiroda_fuzesabonyjb@birosag.hu
mailto:kezeloiroda@hevesvb.birosag.hu
mailto:kezeloiroda@hevesvb.birosag.hu
mailto:kezelo_gyongyosjb@birosag.hu
mailto:kezelo_gyongyosjb@birosag.hu
mailto:kezelo_gyongyosjb@birosag.hu
mailto:kezelo_gyongyosjb@birosag.hu
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Hatvani 

Járásbíróság  

polgári/ 

büntető  

 

Ügyfélsegítő 

napi 

regisztráció 

is 

kezelo_hatvanjb@birosag.hu 

 

06-37-341-247  

 

hétfő, kedd, 

csütörtök, 

péntek  

8:00 - 12:00 

szerda  

8:00 - 15:00  

kezelo_hatvanjb@birosag.hu 

 

06-37-341-247  

 

hétfő, kedd, 

csütörtök, 

péntek  

8:00 - 12:00 

szerda  

8:00 - 15:00 

Egri Törvényszék büntető 

 

buntetokezeloirodaet@birosag.hu 06-36-311-611 

(2107 mellék) 

(2138 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

buntetokezeloirodaet@birosag.hu 06-36-311-611 

(2107 mellék)  

(2138 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

Egri Törvényszék büntetés-

végrehajtási 

csoport 

 

buntetokezeloirodaet@birosag.hu 06-36-311-611 

(2109 mellék)  

(2235 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

buntetokezeloirodaet@birosag.hu 06-36-311-611 

(2109 mellék) 

(2235 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

Egri Törvényszék Polgári - 

Gazdasági 

kezelo_egritvsz@birosag.hu 06-36-311-611 

(2105 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

kezelo_egritvsz@birosag.hu 06-36-311-611 

(2105 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

mailto:kezelo_hatvanjb@birosag.hu
mailto:kezelo_hatvanjb@birosag.hu
mailto:kezelo_egritvsz@birosag.hu
mailto:kezelo_egritvsz@birosag.hu
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Egri Törvényszék munkaügy kezelo_egritvsz@birosag.hu 06-36-311-611 

(2180 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

kezelo_egritvsz@birosag.hu 06-36-311-611 

(2180 mellék) 

 

hétfő – péntek 

8:00 - 12:00 

Egri Törvényszék 

Ügyfélközpont 

minden 

ügyszak 

 

(irat-

betekintésre 

regisztráció) 

 06-36-311-611  

(2165 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

 06-36-311-611  

(2165 mellék) 

 

hétfő, kedd, 

csütörtök:  

8:00 – 12:00 

szerda:  

8:00 – 15:00 

péntek:  

9:00 – 11:00 

EGRI TÖRVÉNYSZÉK GAZDASÁGI HIVATAL 

Telefonos felvilágosítás 
hétfő-csütörtök 

13:00 – 15:00 

péntek 

10:00 – 12:00 

Pénztár  06-36-311-611 (2184 mellék) 

Bevételi csoport 06-36-311-611 (2196 mellék) 

Letéti csoport 06-36-311-611 (2147 mellék) 

Bűnjelkezelő 06-36-311-611 (2170 mellék) 

 

 

 
 

mailto:kezelo_egritvsz@birosag.hu
mailto:kezelo_egritvsz@birosag.hu

