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határozatával összefüggésben – a nemzetközileg elérhető tudás összegyűjtése, tanulmányozása, 

adaptációja, illetve új megállapítások, eljárások, technológiák, összességében tudás létrehozása, 

amely hozzájárul a polgárok biztonságának szavatolásához olyan fenyegetések ellen, mint 

például a terrorizmus, a természeti és ember által előidézett katasztrófák, migráció, vagy a 

szervezett bűnözés.  

 

A tantárgy előfeltétele: - 

 

A tantárgy tartalma, leírása: A tantárgy szakmai-tudományos célkitűzései a kritikus 

infrastruktúra védelem területén, nemzetközi színvonalon és együttműködésben végzett kutató-

fejlesztő tevékenységhez szükséges (1) humánkapacitás definiálása, fejlesztési alternatíváinak 

tervezése; (2) a potenciális infrastuktúra-elemek számbavétele, (3) a szabályozási környezet 

felmérése, változtatási lehetőségeinek feltárása, valamint (4) az e területeken végzett innováció 

kutatása és megértése. Ennek nyomán az alábbi feladatok kitűzésére került sor: 

 egységes, nemzeti szinten elfogadott kutatási keret, terminológia, illetve „fogalomtár” 

használata; 

 a legújabb generációs számítási és kommunikációs technológiák hatásainak elemzése, 

értékelése, javaslatok megfogalmazása a kormányzati, szakmai és tudományos stratégiákba 

való beépíthetőség tekintetében; 

 rugalmas, ön-diagnosztizáló és ön-gyógyító fizikai- és kiber-infrastrukturális elemek 

(módszerek, eljárások, technológiák, szolgáltatások) vizsgálata; 

 meglévő technológiák optimális és összehangolt használatának analízise; 

 a polgári és katonai kutatások kapcsolódási pontjainak feltárása, valamint a közös polgári és 

katonai tudományos kutatások definiálása; 

 a polgári biztonsági megoldások szolgáltatói és felhasználói közötti együttműködések 

feltérképezése; 

 rendszerelméleti és költséghatékonysági eljárások racionalizálása, optimalizálása. 
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