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301/2012.04.11-es számú határozat az objektumok, a javak, az értékek őrizetéről és a személyek 

védelméről szóló 333/2003-as számú törvény módszertani végrehajtási utasításainak 

jóváhagyásáról 

 

Kiadja Románia Kormánya. 

 

Megjelent Románia 2012. május 17-i, 335. számú Hivatalos Közlönyében. 

 

2. cikk 

(1) A 333/2003-as számú törvény előírásainak betartása érdekében, az objektumok, a javak, az 

értékek őrizetére és a személyek védelmére vonatkozóan, ennek utólagos módosításaival és 

kiegészítéseivel, a továbbiakban törvény megnevezéssel, a törvény 2. cikkének (1) bekezdésében 

jelölt egységek, a továbbiakban egységek, függetlenül ezek tulajdonjogi formájától, szervezési vagy 

társulási formájától, javaik vagy értékeik tartásának módjától, biztonsági intézkedéseket kell hogy 

hozzanak a törvény értelmében, kiegészítve ezeket eljárási intézkedésekkel. 

(3) Az (1) bekezdésben jelzett biztonsági intézkedéseket az egység által végzett kockázati elemzés 

alapján fogadják el, szakstruktúrák és engedélyezett szakértők bevonásával, amelyek/akik 

rendelkeznek megfelelő szakmai kompetenciákkal a kárfelmérés és a testi épség felmérése területén. 

 

5. cikk 

(1) Az őrzési terv az a dokumentum, amely alapján megszervezik az őrzési tevékenységet, és ez a 

törvény 5. cikkének előírásai szerint történik. 

(2) Kivételes helyzetekben, az egység védelmének ideiglenes biztosítása érdekében, maximum 

hétnapos időszakra hozhatnak őrzési intézkedéseket, anélkül, hogy összeállítanák az őrzési tervet, és 

engedélyeztetnék ezt. 

(3) Az őrzési tervet a közigazgatási területen illetékes rendőrséghez kell benyújtani, amelynek 

területén található az objektum, a továbbiakban területi kompetenciával bíró rendőrségi egység 

megnevezéssel, minimum 24 órával az őrzés megkezdése előtt, a szolgáltatási szerződés vagy a 

vezetőség döntése értelmében, saját őrség esetén. 
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II. fejezet 

Őrzési formák 

 

3. rész 

Saját őrség 

 

19. cikk 

Az egység vagyonához tartozó objektumok, javak vagy értékek őrzését képzett és törvény szerint 

tanúsított őrzőszemélyzet szervezi és végzi, aki munkaviszonyban áll az adott egységgel. 

 

20. cikk 

(1) A munkáltatónak kötelessége egyenruhával, védőfelszereléssel, megkülönböztető jelzésekkel és 

azonosító kitűzővel ellátni a személyzetét, és gondoskodni ezek viseléséről a szolgálat alatt.  

(2) Az őrzést végző személyzetnek kötelessége a szolgálat ideje alatt viselni az egyenruhát, 

védőfelszerelést, megkülönböztető jelzéseket és azonosító kitűzőt viselni. 

(3) Az egyenruha, védőfelszerelés, megkülönböztető jelzések és azonosító kitűző leírása az őrzési 

terv mellékletét képezi.  

(4) Az egyenruha, védőfelszerelés, megkülönböztető jelzések és azonosító kitűző formáját az egység 

vezetője határozza meg, a 3-as mellékletben foglaltak betartásával. 

(5) Nem használhatók olyan megkülönböztető jelzések, egyenruhák, igazolványok, 

felszereléskiegészítők vagy megközelítő, illetve hasonló megnevezések, amilyeneket a közigazgatási 

hatóságok, nemzetközi szervezetek használnak, amelyeknek Románia tagja. 

 

4. rész 

A vidéki térség őrzése 
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21. cikk 

(1) A vidéki térség őrzése alatt értjük a közigazgatási egységek magán- vagy közterületén lévő javak 

védelmét és az állampolgárok javainak védelmét. 

(2) Az őrzési szolgáltatást meghatározott állások felállításán keresztül és/vagy mobilis őrjáratok 

végzik a község közigazgatási területén, a polgármesteri hivatal saját őrzőszemélyzetével, amely 

képesített és tanúsítvánnyal rendelkezik, a helyi rendőrség személyzetével vagy a szakosodott őrző-

védő tevékenységeket ellátó cégek alkalmazottaival. 

 

22. cikk 

(1) A község őrzési terve a következő fejezeteket tartalmazza: terület, lakosság, megközelíthetőségi 

útvonalak, helyi érdekeltségű objektumok, ezek védelmi és riasztóberendezései, a bejáratok 

kamerái, az előírt őrző állomány, kamera felszerelések, általános és sajátos beleegyezés, 

egyenruhával való ellátottság, megkülönböztető jelzések, kommunikációs és önvédelmi eszközök. 

Ezek összeállítása az őrzés megkezdését megelőzően történik és aktualizálva less, amint 

módosítások történnek.  

(2) Az őrzési rendelettel megállapítják az állások számát és a mobilis őrjáratok számát, 

működésüknek időszakát és a szükséges személyszámot.  

(3) Abban az esetben, amikor az őrzés a helyi rendőrség személyzete által történik, az őrzési tervet 

ennek a struktúrának a vezetője dolgozza ki, a területi egység szakmai felügyelete alatt és a 

polgármester jóváhagyásával.  

(4) A vidéki térség őrzési szolgáltatásának kivitelezése és nyilvántartása érdekében sajátos 

dokumentumokat használnak, a 2-es melléklet értelmében. 

 


