TISZTELT ÜGYFELEINK!

A Budapest Környéki Törvényszék az Önök bíróság előtti joggyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
megfogalmazott célkitűzése az, hogy a hatékonyság és időszerűség szem előtt tartásával szakszerű és minőségi
jogalkalmazást nyújtson, valamint e mellett az ügyintézés színvonalát is folyamatosan emelje.

„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja
a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.”
Valljuk, hogy népuralom csak ott van,
ahol az állam szolgálja polgárait,
ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
(Magyarország Alaptörvénye)
A fentiekre hivatkozással a Budapest Környéki Törvényszék az alábbi nyilatkozatot teszi:

Ügyfélkarta
Az igazságszolgáltatás alkotmányos feladatát a jogszabályi előírások betartása mellett pontosan, udvariasan, pártatlanul,
felelősségteljesen látjuk el.
Többlettudást adva rendszeresen képezzük dolgozóinkat, hogy feladatukat szakmailag és emberileg is a legmagasabb
szinten végezzék.
Törekszünk arra, hogy az Ügyfeleinknek címzett küldemények könnyen áttekinthetőek, és mindenki számára érthetőek
legyenek.
Törvényi kötelezettségünknek eleget téve valamennyi Ügyfelünk részére biztosítjuk, hogy az elérhetőségi adataink
(levelezési cím, telefon, fax, email cím, ügyfélfogadási idő) naprakészek legyenek és azokat közzétesszük az interneten a
www.budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu honlapon, valamint a bírósági épületek szabadon látogatható előtereiben.
Segítjük Ügyfeleink eligazodását a bírósági épületekben eligazító táblák kihelyezésével.
Vállaljuk, hogy a rendészek az Ügyfeleink biztonsága érdekében előírt ruházat- és csomagátvizsgálást udvariasan, és
szakszerűen hajtják végre.
Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk az épületeken belül az akadálymentes közlekedést.
Ügyfeleink közötti viták peren kívüli rendezése érdekében – az ítélkezés mellett – szakképzett bírósági közvetítők
közreműködésével lehetőséget biztosítunk a viták gyors és békés, a felek megállapodásán alapuló rendezésére: a
mediációra.
Biztosítjuk a tanúként idézett vagy sértettként értesített Ügyfeleink számára a tanúgondozó tájékoztatáson alapuló
segítségnyújtását.
Gondoskodunk a tárgyalók, várakozásra kijelölt helyiségek, irodák, mellékhelyiségek állandó tisztán tartásáról.
Valljuk, hogy az Ügyfeleinktől érkező – akár pozitív, akár negatív – visszajelzés kiemelt fontosságú a Budapest Környéki
Törvényszék működése szempontjából. Ezért rendszeresen mérjük és értékeljük az Ügyfeleink elégedettségét, melynek
során kérjük az Önök módosító javaslatait. A vélemények és javaslatok alapján elvégezzük a szükséges és lehetséges, a
célkitűzésünket szolgáló változtatásokat.

