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Ismeretanyag: A fizikai biztonság eszközeire sokan gyakran, mint különálló alrendszerekre 

tekintenek. A mechanikai-, valamint az elektronikai védelmi eszközök azonban közös rend-

szerbe szervezhetők. Így a komplex védelmi rendszer élőerős csoportját a fizikai alrendszer 

eszközei hatékonyan támogatják a védelmi funkciókon túl. Az építési terület, mint objektum 

védelme azonban összetett feladat. A védelmi komplexum bármely részelemének hiánya vagy 

gyengesége kihat a teljes biztonsági rendszer hatékonyságára. A komplex rendszer részelemei 

is bonyolult biztonsági alrendszerek (beléptető rendszer; biztonsági monitoring rendszer stb.). 

A zavarmentes működés követelményeinek biztosítása létfontosságú, amelyben az élőerős 

szolgálatnak oroszlánrésze van. 

A vagyonvédelem komplex rendszerében helyet foglaló élőerős védelem aránya és feladata az 

építkezés különböző készültségi fokozataiban eltérő. A hatékonyság szempontjából a bizton-

sági vezetőnek a beruházás előrehaladásával újra és újra értékelnie kell a fenyegetettségnek 

kitett területek veszélyeztetettségét és a főbb feladatokat. 

Kompetenciák: 
Az átfogó jellegű és állandón folyamatos védelem megvalósítása az építőipari beruházások 

kivitelezésénél, valamint a biztonságtechnikai alrendszerek felépítésénél a hatékonyságot fo-

kozó komplexitás megvalósítása.  
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