
 

 

 

Minőségpolitikai küldetésnyilatkozat 

 

 

Egyetemünk minőségpolitikájának célja, az intézményi minőségkultúra fejlődésének 

biztosítása és elősegítése, amely szerint a BME minden oktatója, kutatója, hallgatója és 

munkatársa felelősséget vállal a minőség fejlesztéséért és az intézmény minden szint-

jén részt vesz a minőség biztosításában. A BME törekszik a hagyományos műegyetemi 

értékek megőrzésére és olyan oktatói-kutatói és hallgatói, valamint intézményi képes-

ségeket fejleszt, amelyek révén mérhetően javul a nemzetgazdaság igényeit szolgáló 

szakemberképzés minősége, illetve eredményesebb lesz és megőrzi magas színvonalát 

az itt folyó kutatás, fejlesztés és innováció. Egyetemünk célja, hogy hazánkban és nem-

zetközi szinten is meghatározó szerepet töltsön be az egyetemi és az akadémiai terü-

leten, valamint a régió vezető műszaki és gazdasági kutató- és képzőhelyévé váljon. 

A BME vezetése és minden munkatársa elkötelezett a minőségközpontú oktatás, kép-

zés és hallgatói szolgáltatások megvalósításában. Az Egyetem vezetése törekszik arra, 

hogy a minőség iránti elkötelezettség minden munkatárs esetében belső késztetéssé 

váljon, illetve életükben és munkájukban egyaránt magas szintű igényességet mutas-

sanak ismereteik és tudásuk folyamatos fejlesztése, bővítése iránt. A BME minőségpo-

litikájának célja az oktatás, a kutatás, hallgatói szolgáltatások és a nemzetközi szerep-

vállalás eredményességének növelése, továbbá a szakmai eltökéltség és hivatástudat 

által vezérelt folyamatos és fenntartható fejlődés megvalósítása. Az Egyetem stratégiai 

céljainak megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy munkatársainak 

egyéni fejlődési céljai összhangban legyenek az Egyetem célkitűzéseivel.  

A belső kultúrának és működésnek tükröznie kell az Egyetem számára fontos értéke-

ket és magában kell foglalnia a folyamatos szervezeti és egyéni fejlődés igényét és le-

hetőségét. 

  



Ezen célok elérése érdekében az Egyetem 

– minőségbiztosítási rendszert és minőségmenedzsment szervezetet épít ki és 

működtet; 

– a minőségbiztosítási rendszer hatékony működtetését a különböző szinten dol-

gozó vezetők feladatának és felelősségének tekinti; 

– minőségbiztosítási rendszerét folyamatosan monitorozza és fejleszti; 

– minőségfejlesztési céljait és az Intézményfejlesztési Terv stratégiai elemeit ösz-

szehangoltan valósítja meg. 

A minőségirányítási tevékenység fő célja olyan szabályozott és folyamatosan fejlesz-

tett folyamatok kialakítása, amelyek 

– bevonják és elkötelezetté teszik az Egyetem munkatársait, hallgatóit, és a külső 

érintetteket az oktatás, a kutatás és a szolgáltatások minőségének fejlesztésében;  

– átláthatóvá teszik az Egyetem működését; 

– támogatják az akadémiai integritást és szabadságot; 

– fellépnek a csalás és az etikátlan magatartás ellen; 

– rendszeresen értékelik és elemzik tevékenységeit, azok eredményességét; to-

vábbá 

– védik az Egyetem polgárait az intolerancia és a diszkrimináció minden formá-

jával szemben.  

Mindezen célok elérése érdekében az Egyetem 

– rendszeresen méri polgárai és partnerei elégedettségét és igényeit, 

– és szervezeti egységei folyamatosan mérik és értékelik működési folyamataik 

hatékonyságát; 

–  a mérések eredményeit szabályozott módon felhasználja az oktatás, a kutatás 

és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésében, ily módon törekszik polgárai és 

partnerei elégedettségének folyamatos növelésére, 

– folyamatosan aktualizálja intézményi minőségpolitikáját az Európai Felsőokta-

tási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei alapján. 

 

 

Elfogadta az Egyetem Szenátusa a 2022. év szeptember hónap 26. napján. 

 

 


