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1. Summary
The science of security exists for a short time in Hungary. During its transformation in less than quarter of
century many dedicated authors have tried to determine the most important concepts that is why there are so
many different definitions one could find. The past years are way too short for having an exact system of
concepts of this still formulating branch of science
However, the short period of research it is necessary to create a scientific, consensus-based category- and
concept system. Some of those disciplines that might have even a few-century-long worldwide practice also
face this kind of challenges time to time.
One of the most important motivations of my thesis is to review the development of one of the basic theoretical
categories. The defense of compounds is an activity where scientific research can be conducted even on the
solutions dating back to before modern history, and therefore it becomes possible to compare and evaluate
these principles, methods, and technologies.
The compounds and the technical terms associated with them known in Hungary though, are not in use
anywhere other than the former Soviet member states and nations were under their influence. In the English
language numerous expressions with different contents are being utilized instead, such as protective design,
facility protection, area defense. The word compound itself however is widely accepted in the Hungarian
armed forces, law enforcement and private security sectors, and therefore occurs in the public and the media,
even though it does not have a generally accepted definition. The fact that inaccurate, undefined and in many
cases incorrect terms are wired into the common, and in some cases technical language is nearly inevitable.
In the scientific world on the other hand, which tends to have independent technical terms, it should be required
to undisputedly define each and every such expression.
Based on my experience, facility defense has a special place in the structure of defense activities, since those
principles that are applied in it can be identified in personal protection, event assurance or in case of moneyand value transport.
The discipline of armed forces and law enforcement, as well as the private security sector, have constantly
influenced each other throughout the course of history, hence it is evident that these categories are interpreted
similarly. Even though the similarities and semblances of these three fields of experts are perceived to be
acknowledged by most, such studies that introduce the origin of various basic principles, solutions and
concepts are lacking.
Exploring the historical evolution and the exact definition, interpretation would give an opportunity that
amongst different but somehow related disciplines conceptual match should be born and the unified approach
of planning and execution should develop.
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The expression of protective defense can be found many places in legal, in military science and in law
enforcement science. In this question, based on the existing standardized equipment, solutions and security
system descriptions, city development regulations a missing national standard could be improved.
The need of preventive measures mainly presents itself during the protection of compounds. Stemming from
this, it must be the topic of the inspection. The word as a technical term is in use by both the Hungarian armed
forces, law enforcement and the private security sector with a different definition. Same can be said about the
term compound, when used in military, police, and security disciplines.
Zones of facility defense as an expression is well known, practical methodology descriptions in military and
law enforcement regulations can be found. Different protective measures, equipment and solutions can be
identified in ancient human activities. So far there is no scientific product that explores the reasoning of
connections amongst zones.
From this it can be deducted, that defining the word compound and therefore the expression „protection of
compounds”, is a scientific problem. Following this, the identification of zones of protection of compounds,
the role of these zones, the employed security measures taken within them, and the discovery of relationships
of human force from a security organization point of view, within that the role and importance of preventive
protection, will be introduced.
I have been doing research more than ten years and publishing results of this field mostly by myself, sometimes
with my co-author, Zsuzsanna Balogh Ph.D. This thesis is the closure of a long period.
2. A kutatás előzményei
A biztonságtudomány – ezen belül a biztonságtechnika és a biztonságszervezés, mint a két meghatározó ág –
viszonylag rövid ideje létezik Magyarországon. Alig negyed évszázados formálódás során sok elhivatott
szerző igyekezett megfogalmazni a legfontosabb fogalmakat, így születtek meg az egymástól eltérő
meghatározások, melyek közkézen forognak. Az eltelt idő túl rövid ahhoz, hogy egy még mind a mai napig
formálódó tudomány, egzakt fogalomrendszerrel rendelkezzék.
Bármennyire is rövid ideje művelik, szükségszerűnek látszik, hogy létrejöjjön egy közmegegyezésen alapuló,
elfogadott, tudományosan megalapozott kategória- és fogalomrendszer. Azok a tudományágak, melyeket akár
több évszázada művelnek világszerte komoly tudományos műhelyek időről-időre még ma is szembenéznek
hasonló kihívásokkal.
Doktori értekezésem egyik legfontosabb motivációja az, hogy a legalapvetőbb elméleti kategóriák egyikének
a kialakulását áttekintse. Az objektumvédelem az a tevékenység, amivel kapcsolatosan olyan tudományos
kutatások végezhetők, mellyel egészen az írott történelem előtti korok megoldásai is azonosíthatóak, így
évezredes elvek, módszertanok, és technológiák válhatnak összehasonlíthatóvá, értékelhetővé.
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Az objektumvédelem, tapasztalataim szerint, speciális helyet foglal el a védelmi tevékenységek rendszerében,
mivel azok az alapelvek és megoldások, amelyeket az objektumok védelménél alkalmaznak, pontosan
azonosíthatóak a személyvédelem, rendezvénybiztosítás, sőt a pénz-és értékszállítás esetében is.
A katonai, rendészeti, és magánbiztonsági diszciplínák az emberiség hosszú történelme során kialakulva
folyamatosan hatottak egymásra, nyilvánvaló, hogy kategóriáik hasonló értelmezési tartományban mozognak.
Bár a három szakmaterület hasonlóságait, és egyezéseit hallgatólagosan a szakemberek legnagyobb hányada
elismeri, mind a mai napig hiányoznak azok a művek, melyek az egyes alapelvek, megoldások és fogalmak
eredetét bemutatnák.
Ennek a feladatnak a teljesítésével válhatnak értelmezhetővé mindazok a fogalmak, melyek jelenleg nem
kellően egzaktak, vagy a szakirodalom többféleképpen értelmezi azokat.
A történeti kialakulás feltárása, és a pontos definiálás, értelmezés lehetőséget nyújt arra, hogy a különféle,
részben rokon diszciplínák között a fogalmi egyezés megszülessen, a feladattervezés-végrehajtás egységes
szemléletmódja kialakulhasson.
A megelőző védelem mint kifejezés, több helyen megjelenik a jogtól a hadtudományon át, a
rendészettudományig. A szakterületek által alkalmazott meghatározás a jelzett tudomány sajátosságait
mutatja, tartalmuk ezért nem egységes. A magánbiztonságban eshetőlegesen, kiemelt objektumok,
rendezvények, személyek védelme esetén alkalmazzák, amennyiben szabályozás hiányában valósítják meg,
azt improvizatív eszközökkel és módon teszik. Ebben a kérdésben, a létező szabványosított eszközökre,
megoldásokra, védelmi rendszerek leírásra, városépítészeti szabályzókra figyelemmel, kialakíthatóvá
válhatna a még hiányzó hazai szabályzórendszer.
A megelőző védelem igénye alapvetően objektumok védelme során jelentkezik. Ebből fakadóan vizsgálat
tárgyát kell képezze az objektumvédelem ami, mint szakkifejezés, a magyar katonai, rendészeti és
magánbiztonsági területen egyaránt használatban van más-más tartalommal. Ugyanezt mondhatjuk el az
objektum kifejezésről is, ha katonai, rendészeti vagy magánbiztonsági értelemben használjuk.
Az objektumot és a vele kapcsolatos szóösszetételeket azonban, abban az értelemben, ahogy Magyarországon
használatban van, a volt szovjet-tagköztársaságokat és volt szovjet befolyási övezeteket kivéve sehol nem
használják. Az objektum azonban a magyar katonai, rendészeti és magánbiztonsági szaknyelvben olyan
szinten elfogadott szakkifejezés – annak ellenére, hogy nincs általánosan elfogadott meghatározása – hogy
már a köznyelvben, és a médiában is rendszeresen előforduló kifejezés. Az, hogy a közbeszédben, sőt a
szaknyelvben sokszor pontatlan, definiálatlan, sok esetben helytelen kifejezések vernek gyökeret, jóformán
kivédhetetlen. A tudományban azonban – melynek jellemzője, hogy önálló szakkifejezésekkel rendelkezik –
elvárható, hogy egyértelmű, és ha lehet, definiált legyen minden szakkifejezés.
Tudományos problémaként adódik tehát az objektum fogalmának kutatása őrzés-védelmi szempontból, és egy
olyan definíció megalkotása, mely alkalmas arra, hogy a kifejezés alatt a szakemberek és a laikusok is
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ugyanazt értsék. Az őrzés és a védelem az objektum kifejezéshez ebben az értelemben szervesen kapcsolódnak
(ld. objektumőrzés, objektumvédelem), e két szakkifejezés definiálását is érdemes megvizsgálni. A hazai
biztonságtudományi kutatások fontos feladata, alapkutatások elvégzése és eredményükképpen, olyan
fogalomalkotások megalkotása, melyek eddig elmaradtak.
Az objektumvédelmi zónák mint kifejezés ismert, gyakorlati módszertani leírások katonai, rendészeti
szabályzatokban fellelhetők. A különféle védelmi berendezések, eszközök módszertanok és megoldások már
az ember legkorábbi tevékenységei során kimutathatóak. A zónák alkalmazásának oksági kapcsolatát
tudományos alapossággal feltáró összefoglaló munka még nem készült.
Az első alkalmazott őrzési, védelmi eszközök-módszerek ösztönösen, illetve becslés alapján készültek. Az
ismeretek, technológiák, és támadóeszközök fejlődésével ezek egyre inkább tervezett, méretezett, célra
alkalmazott eszközökké váltak. Fokozatosan szabványosodtak, illetve szabályzat-szerűvé, a tudományos
kutatások tárgyává, és az oktatott ismeretekké alakultak. Egyes eszközök, őrzési-védelmi területek azonban
mind a mai napig részben, vagy egészben szabályozatlanok, kidolgozatlanok, mint például a megelőző
védelem, ami az értekezés egyik fő területe.
Ebből következően tudományos probléma az objektum, majd ezt követően az objektumvédelem mint fogalom
meghatározása. Ezt követően az objektumvédelmi zónák azonosítása, a zónák feladatainak, a bennük
alkalmazott biztonságtechnika és élőerő viszonyainak feltárása biztonságszervezési szempontból, ezen belül
a megelőző védelem szerepének és fontosságának bemutatása.
3. Célkitűzések
Általános célul tűzöm ki, hogy áttekintsem az objektumvédelem, valamint az objektumvédelemben
alkalmazott biztonságtechnika kialakulását az első ismert, dokumentált – kutatásokkal régészetileg vagy más
módon feltárt – megoldásoktól napjainkig.
Célul tűzöm ki azt, hogy, értelmezzem az objektumvédelmet, annak technológiáját. A megelőző védelmi
tevékenység értelmezését és meghatározását, a megelőző intézkedések elemzését és gyakorlati
megvalósítására történő megoldáskészlet, módszertan megalkotását.
Ezen belül célom továbbá az eddigiekben használt definíciók, fogalmak értelmezése, pontosítása, ha
szükséges, új definíciók megalkotása.
Kutatási célok sorrendben:
KC1. Az objektum őrzés-védelmi szempontú fogalmának, tartalmának elemzése, olyan fogalom
megalkotása, melyeket egységesen alkalmazhat a tudomány és a köznyelv is.
KC2. Az objektumok védelmi zónáinak azonosítása, kialakulásuk okainak, feladatuk és jellemzőik
azonosítása.
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KC3. A mechanikai védelmi eszközök és az észlelést segítő, a mechanikai védelemben alkalmazható
technikai eszközök szerepének bemutatása az objektumvédelmi rendszerben, alkalmazásuk céljának és
elveinek rögzítése.
KC4. Az élőerő és a mechanikai védelem valamint az elektronikai jelzőrendszer viszonyának elemzése
az objektumvédelem hatékonyságát, ez által a biztonság mértékét mutató, mérési módszer lehetőségének
keresése.
KC5. A megelőző védelem definiálása, elveinek és gyakorlati megvalósításának elemzése, javaslattétel
alkalmazására.
AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEI
H1. Feltételezem, hogy az objektum és segédfogalmai (az őrzés és a védelem) a jelenlegi fogalom
meghatározások vizsgálata után olyan módon definiálhatóak, hogy az egységes legyen.
H2. Feltételezem, hogy az objektumvédelem alapvető kategóriák alapján definiálható, és a modellalkotással leírható.
H3. Feltételezem, hogy biztonságtechnika által az objektumok védelmére alkalmazott eszközök,
megoldások alapvetően változatlan alapelvekre épülnek a felkutatható történelmi kezdetektől
napjainkig, és hogy ezek az alapelvek meghatározhatóak.
H4. Feltételezem, hogy lehetséges a biztonság mérésére alkalmas viszonyszám létrehozása, az őrzésvédelem elemeinek illesztése legalább egy paraméter, az idő tekintetében.
H5. Feltételezem, hogy a megelőző védelem a magánbiztonsági tevékenység során is alkalmazható, a
személyvédelmi, objektumvédelmi, rendezvénybiztosítási tevékenység során, és közterületeken
elkövetni szándékozott terrorcselekmények megelőzésére is alkalmas lenne.
4. Vizsgálati módszerek
A kutatás során széles körben gyűjtöttem adatokat, tekintettem át tudományos értekezéseket, dolgozatokat az
archeológia, történettudomány, a hadtudomány, rendészettudomány, az etológia területéről, és ezek
eredményeit nyelvészeti, logikai, szemantikai szempontból analizáltam, szintetizáltam, következtetéseimet
rögzítettem.
Az objektumvédelem és a megelőző védelem területén megjelent publikációimban végzett kutatásaim
eredményeit felhasználtam. Elemeztem és összehasonlítottam magánbiztonság és a hadtudományból
kifejlődött rendészettudomány által alkalmazott megoldásait, eszközeit, szabályzóit. Az összehasonlítás
eredményeképpen következtetéseket vontam le.
Analizáltam mechanikai védelmi eszközök és a jelzőrendszer fejlődését, majd ebből kialakuló szabványok,
normatív szabályozás folyamatait. Az analízis következtetéseit szintetizáltam, következtetéseimet
rögzítettem.
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5. Új tudományos eredmények
T1. Elemeztem az objektum fogalmát, és hozzá szorosan kapcsolódó fogalmat, az őrzést és a védelmet,
valamint az objektumvédelmet, azonosítottam alapelveit, zónáit, és javaslatot tettem definíciójára.
Bizonyítottam, hogy az objektum és segédfogalmai (az őrzés és a védelem) a jelenlegi fogalom
meghatározások vizsgálata után olyan módon definiálhatóak, hogy az egységesen értelmezhető legyen.
T2. Igazoltam, etológiai, archeológiai, had- és rendészettudományi példákkal, hogy a biztonságtechnika által
alkalmazott eszközök, megoldások azonos eredetű elvekre épülnek.
T3. Bizonyítottam, hogy az objektumvédelemnél alkalmazott biztonságtechnikai és élőerős őrzés és védelmi
tervezés, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység minden lehetséges feladatának elvégzésénél, a
védelmi intézkedések megszervezésénél ugyanazokon az alapvető megfontolásokon alapulnak és
méretezhetőek.
T4. Bizonyítottam, hogy lehetséges az objektumvédelem hatékonyságának mérése az egyes protokollok
tekintetében, így közvetve viszonyszámokkal a biztonság mérése, az őrzés-védelem elemeinek illesztése
legalább egy paraméter, az idő tekintetében.
T5. Bizonyítottam, hogy a megelőző védelem a magánbiztonsági tevékenység során is nagyon jó hatásfokkal
alkalmazható, a személyvédelmi, objektumvédelmi, rendezvénybiztosítási tevékenység során, és
közterületeken elkövetni szándékozott terrorcselekmények megelőzésére is alkalmas lenne.
Definiáltam, értelmeztem feladatát és tartalmát, kutatási eredmények alapján létező, de eddig
Magyarországon csak elvétve használt jó gyakorlatokat, módszertanokat, valamint itt használatos
szabványokat mutattam be.
6. Az eredmények hasznosítási lehetősége
Az objektum, valamint az őrzés és védelem fogalmainak értelmezése és új meghatározásai meggyőződésem
szerint a hadtudomány, a rendészet és a biztonságtudomány elméleti alapjainak pontosításához nyújt
segítséget.
Úgyszintén az eddigiekben nem konszenzusos objektumvédelem fogalom, valamint az ezzel kapcsolatban
kidolgozott és általam újraértelmezett tartalma, elvei, zónái is az alapkutatások, de akár a szabályozások és
oktatás keretében hasznosíthatóak.
Az objektumvédelem elvi alapjai és zónáinak alkalmazhatósága bármely őrzés-védelmet igénylő területen a
gyakorlati felhasználóknak, szakembereknek adhat támpontot a tervezés-megvalósítás szakaszaiban, és
minden bizonnyal továbbfejleszthető.
A biztonság mérésével kapcsolatos megállapításaim szintén biztonságelméleti alapkutatásokban, további
eredményeket hozhatnak, illetve további mérő-paraméterek meghatározására ösztönözhetik a kutatókat. Az
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eddig kizárólag szubjektív értékelés objektívvá válása mindenképpen segítené a szakembereket munkájuk
eredményének értékelésében.
A megelőző védelem gyakorlati megvalósítása nagyon sokrétű kihívást jelent, mivel el kellene készíteni a
meglévő jó gyakorlatok, ajánlások magyar nyelvre fordítását, a szabványok alkalmazását, módszertanok és
szabályzók készítését, oktatás-képzés során a hallgatók részére történő ismeretátadást.
Célul tűzhető ki a megelőző védelem elveit, gyakorlati megvalósításának módszertanát, alkalmazható
ajánlásokat és szabványokat tartalmazó magyar nyelvű ismertető, vagy tankönyv elkészítése, ami ösztönözheti
a különféle jogosultakat intézkedéseik meghozatalára.
7. Irodalomjegyzék
Felhasznált irodalom
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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