
 

 
 
 

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar 
Minőségpolitikája 

 
Mottó: „Fenntartható fejlődés, Élhető régió, Élhető települési táj”” 
 
 
 
 
A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karának célja  – elméleti alapokon nyugvó, 

mégis gyakorlatorientált, maga színvonalú képzés folytatása a tájépítész és településmérnök képzés 

területén. A képzés célja a hazai és nemzetközi kutatási és tudományszervezési tevékenység folytatása 

az európai elvárások figyelembevétele mellett, a partnerek igényeinek kielégítésére, az érték, a minőség, 

a megbízhatóság, a társadalmi felelősség, igényesség, az eredményesség és az aktivitás szellemében 

végezve a kiválóság elérése érdekében.  

Az egyetem küldetéséből adódóan a Kar feladatának tekinti a városi és a vidéki települések humán 

erőforrásainak biztosítását, a vidék kulturális színvonalának növelését, a táji, települési környezet 

fejlesztését. A kar vezetése fontosnak tartja, hogy magas presztízsű, a szakma és a versenytársak által 

nemzetközileg is elismert, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képző hellyé váljon, mely 

szerep megőrzését, bővítését, a képzés színvonalának további fokozását alapvető kihívásnak, de egyben 

feladatnak is tekinti.  

A kar oktatói-kutatói testületének meggyőződése, hogy a tájépítészek és a településmérnökök munkájára 

az országnak rendkívül nagy szüksége van, a táj- és településépítészeti feladatok sokasága, a hosszú 

évtizedek alatt felhalmozódott és aktuális, megoldást kívánó területfejlesztési, tájrendezési, 

tájrehabilitációs, településfejlesztési és -rendezési, kert- és szabadtérépítészeti alkotó munkák e 

szakterületek művelőinek bőséges tennivalót biztosítanak és szakmai felelősségre köteleznek, mind a 

tervezés-fejlesztés, mind az építés kivitelezés, mind a fenntartás-üzemeltetés területén. E feladata 

betöltéséhez a kar olyan elveket követ és olyan értékeket tart szem előtt, amelyek megfelelnek a 

nemzetközi szakmai gyakorlat élvonalának, a hazai sajátosságoknak és az egyetemes emberi 

érdekeknek. Feladatunk, hogy hallgatóinknak lehetővé tegyük és elősegítsük a magas szintű szakmai 

tudás elsajátítását, a kreatív-alkotói készségek kibontakoztatását és személyiségük fejlődését. E 

munkánk végső célja, hogy a karon oklevelet szerzett szakemberek tudása és munkája 

eredményeképpen a táj és a település, az emberi környezet szebb, egészségesebb, értékekben 

gazdagabb lehessen a ma és a jövő generációi számára. 
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Mindezek alapján a Tájépítészeti és Településtervezési Kar vezetősége elkötelezettséget vállal az 

egyetem követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működtetésére, fenntartása és 

folyamatos fejlesztése iránt. Ennek elérése és a feladatok teljesítése érdekében a Kar: 

 minőségpolitikáját rendszeresen aktualizálja és harmonizálja az egyetemi és a felsőoktatás 

ágazati minőségpolitikája szerint; 

 mérhető és ellenőrizhető minőségcélokat fogalmaz meg; 

 a vállalkozásokkal, az intézményi partnerekkel, a szakmai szervezetekkel fenntartott kapcsolatát 

és együttműködését tovább mélyítse és szélesítse, 

 a képzési és kutatási tevékenységére minőségirányítási rendszert épít ki, működtet és 

folyamatosan fejleszt a mindenkor érvényes Felsőoktatási Törvény előírásainak, a Magyar 

Akkreditációs Bizottság elvárásainak, az Egyetem elvárásainak megfelelően; 

 a piaci követelményeknek megfelelő szakokat, kurzusukat, duális képzési és felnőttképzési 

programokat indít, 

 nemzetközi színvonalú és magas szintű képzést, határokon is átívelő kutatást és fejlesztést 

valósít meg, törekszik arra, hogy a nemzetközi kutatási és innovációs lehetőségek növelésével, 

nemzetközi regionális környezetében meghatározó intézménnyé váljon 

 nemzetközi viszonylatban az intézmény láthatóságát növeli, 

 munkatársai kiválasztásában a minőségközpontú gondolkodásmód vezérli, annak érdekében, 

hogy a felsőoktatási feladatok, az oktatás, a kutatás és az ehhez kapcsolódó szaktanácsadás az 

elvárható legmagasabb színvonalon kerüljön kielégítésre; 

 munkatársai számára megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítson, 

 hallgatói, képzésben résztvevői és munkatársai körében a környezettudatosság, a társadalmi 

felelősségvállalás szemléletét elmélyítse, szervezeti kultúráját folyamatosan fejlessze 

felelősséget vállal a folyamatok és szervezeti kultúra fejlesztéséért, a minőségközpontú 

gondolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, a tervezési, az ellenőrzési és az 

értékelési munka minden területén. 

A Kar vezetése arra ösztönzi munkatársait, hogy az egyenletesen fejlődő minőség érdekében: 

 a minőségpolitikát megismerjék és aktívan vegyék ki részüket a megvalósításból, fejlesztésből; 

 magukkal és munkájukkal szemben szakmai, oktatói, kutatói munkájukban, hallgatói 

kapcsolataiban fokozott igényességet tanúsítsanak; 

 ismereteiket, tudásukat, folyamatosan bővítsék, fejlesszék hazai és nemzetközi szinten egyaránt; 

 környezeti, társadalmi, szociális érzékenységükkel a közösség érdekeinek érvényesülését 

elősegítsék. 

A küldetésnyilatkozat szellemében és a minőségfejlesztési programnak megfelelően a Kar vezetése 

messzemenően elkötelezett a minőségkultúra, a minőségi munka végzése iránt, mindezt felelős 

magatartásával is igazolja; aktív szerepet vállal a minőségirányítási rendszer működtetésében, 

fejlesztésében és ezt az elkötelezettséget minden munkatársa felé hirdeti/közvetíti és el is várja. 
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