100. Átfogó és az egész célrendszert magába
ölelő, a jövőképhez igazított stratégiai cél.

101. Átfogó és a technikai szakterület
céljait magába foglaló, a jövőképhez is
igazított fő cél.

1. A technikai
szolgáltatások
tekintetében
kezdeményező szerep
elérése, megvalósítása.

2. Az elhelyezkedéséből, vagy
funkciójából következően
magasabb kockázati tényezővel
rendelkező területeken elő
személyek és ott tárolt
vagyontárgyak biztonságát javító
azonnali reagálást lehetővé tevő
technikai rendszer kifejlesztése,
terjesztése, kiépítése, telepítése,
üzemeltetése, illetve fenntartása.

3. Új kültéri érzékelő
rendszerek kifejlesztése
érdekében a lézertechnika
felhasználási, beépítési
lehetőségeit jelentő új kutatási
eredmények felhasználása,
eddig nem alkalmazott
magasabb műszaki tartalom
elérése érdekében.

21. IT-biztonság adekvát
szintű, a
veszélyeztetettséget
helyén kezelő vállalkozói
kör támogatása, közvetítő
szerep felvállalása a KKV-k
irányába.

102. A biztonságvédelmi szakmában
megerősítjük és tudatosítjuk azt a HRfejlesztési és oktatási gyakorlatot, mely a
kompetenciafejlesztést (annak mérését,
szintjeinek meghatározását), valamint a
vizsgáztatás gyakorlatát valósítja meg.

103. Átfogó és a kapcsolatkialakítás,
kapcsolatfejlesztés területének céljait
magába foglaló, a jövőképhez is igazított fő
cél.

10. Kapcsolatfelvétel
kezdeményezése, párbeszéd
kialakítása a potenciális
megrendelői kört jelentő
gazdasági szereplőkkel annak
céljából, hogy egymás érdekei,
elvárásai, és
követelményrendszerének
megismerése révén
hatékonyabb, szinergikusabb
munkakapcsolatok
valósuljanak meg.

5. Térfigyelő rendszerek
alkalmazásának
szabályozásával kapcsolatos
háttértanulmány
elkészítése, a törvényi és
egyéb szintű szabályozás
kidolgozása, ajánlás
megfogalmazása, a
telepítést, üzemeltetést,
hatékony alkalmazást
elősegítő jogszabályok
előkészítésére alkalmas
formában.

104. Átfogó és a pályázati lehetőségek
céljait magába foglaló, a jövőképhez is
igazított fő cél.

20. A munkát támogató,
a tagság problémáját
megoldó együttműködő
kapcsolati kör
kialakítása a társadalom
és az államigazgatás
megfelelő területein.

11. A célok megvalósítása
érdekében pályázati
lehetőségek felkutatása, a
támogatások elnyerésének
elősegítése.

4. Közösségi épületek
(közintézmények és
magánközösségek pl.: panelházak)
biztonsági szintjének emelése
érdekében olcsó, hatékony technikai
eszközök (pl.: kamera, jelzőrendszer
stb.) ajánlása, telepítése. Az
üzemeltetéshez kapcsolódóan teljes
körű (adatvédelmi, üzemeltetési és
egyéb jogi hátterű) dokumentáció
elkészítése, karbantartása, és
rendkívüli esemény esetén azonnali
intézkedést, visszakeresést lehetővé
tevő rendszer (diszpécser központ)
üzemeltetése.

12. Hatékony előremutató,
új megoldásokat és a
körülményeket javító
párbeszéd kezdeményezése
a polgári biztonsági terület
munkájához kötődő,
kapcsolódó, azt befolyásoló
államháztartási
szereplőkkel, szakmai
közösségekkel, területekkel.

105. Átfogó és a klaszterfejlesztés és a
biztonságvédelmi szakterület-fejlesztés
céljait magába foglaló, a jövőképhez is
igazított fő cél.

17. Olyan együttműködési
hátterek felderítése –
bármely területen és
irányba – amely elősegíti a
polgári biztonsági iparág
fejlődését, előmozdítja a
célok megvalósítását,
javítja a munka
színvonalát.

25. A biztonságvédelmi szakma
fejlődését, eredményes
munkáját elősegítő pályázati
lehetőségek feltárása és sikeres
hasznosításának támogatása.

14. A Dél-alföld speciális határ
menti helyzetéből adódó, euro
regionális gazdasági és társadalmi
gondolkodásmódból következően,
a biztonságos határ menti élet
elősegítése céljából együttműködés
kezdeményezése szerbiai polgári
biztonsági terület képviselőivel a
biztonság javítását célzó
folyamatok kialakítása érdekében.

16. Kutatásfejlesztési
folyamatok generálása,
eredmény centrikus célok
meghatározása az ehhez
szükséges partneri háttér
kialakítása.

24. A klaszter tagságának
hatókörének kiterjesztése
más iparágak és más
szakterületek felé a komplex
biztonsági gondolkodás és
annak komplex
megvalósítása vonalán.

6. AA klaszter élére áll annak a
gondolatnak, hogy a polgári
biztonsági vállalkozások az
élőerő és a technikai eszközök
költséghatékonyság, és a
biztonsági követelményszint
szempontjából legoptimálisabb,
azok szinergikus egymásra
hatását megvalósító
megoldásokat fejlesszenek,
működtessenek egy adott
feladat, vagy megrendelés
alkalmával.
9. Az aktuális szakmai és
gazdasági kihívásoknak
megfelelően továbbképzési,
oktatási rendszerek
kidolgozása, végrehajtói és
vezetői szinten egyaránt a
polgári biztonságvédelmi
iparágban dolgozók részére.
15. A polgári biztonsági
iparág elfogadottságát, a
területen dolgozók
megítélésének javítását célzó
folyamatok beindítása,
ennek céljából konkrét
program elkészítése.

19. Olyan fórum lehetőség
biztosítása a tagság részére,
amely biztosítja a
konzultációs háttereket,
lehetőséget ad szakmai
találkozók megtartására.

18. Új szakmai anyagok,
tanulmányok beszerzése,
a tagok részére
hozzáférhetővé tétele,
szükség esetén oktatása,
amennyiben lehetőség
van rá ilyen anyagok
elkészítése a szakmai
színvonal emelésének
érdekében.

22. A Dél-Alföld olyan
tudományos kutatási
eredményeinek feltárása,
menedzselése, amely a biztonsági
iparágban hasznosítható, az
alapkutatási eredményekből
továbbfejleszthető.

7. Az állami hatáskörű biztonsági
rendszerek szükség szerinti
támogatása érdekében olyan
védelmi feladatok felkutatása,
amelyekben a polgári biztonsági
terület segítséget, (élőerős vagy
technikai) támogatást tud nyújtani,
és azok megvalósítása érdekében
egyeztetés, együttműködés
kezdeményezése.
8. A klaszter kidolgoz - és tagjai
annak betartásában aktív szerepet
vállalnak - olyan, a polgári
biztonságvédelem területén
tevékenykedő szereplők számára
megfogalmazott etikai kódexet,
amely biztosítja az iparág fejlődését
elfogadottságát a társadalmon
belüli megbecsültségét.

13. A modern, uniós szintű komplex
polgári biztonsági fogalomkör
alapján az iparág a társadalom és a
gazdasági terület minden részét
érinti, ezért kapcsolatfelvételt és
együttműködést kezdeményezünk –
kiemelten hasznosítva a klaszterek
nyújtotta lehetőségeket – annak
érdekében, hogy megismerjük a
szükségleteket, és ennek megfelelő
képzéseket, szakmai ajánlásokat
tudjon a szakma megfogalmazni.
Ezzel a biztonsági szinteket javítani
tudjuk, elősegítve ezzel az új irányú
vállalási lehetőségek felderítését,
megrendelések kialakítását.

