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Az objektumok, javak, értékek őrzésére és a személyek védelmére vonatkozó 333/2003-

as számú törvény 

  

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

(...) 

 

4. cikk 

A bármilyen címen birtokolt javak és értékek megőrzésére vonatkozó intézkedések 

meghozatalának a felelőssége a 2. cikk (1) bekezdésében előírt egység vezetőire hárul. 

 

5. cikk 

(1) Az őrzést az őrzési terv alapján szervezik meg és végzik, amelyet az az egység készít el, 

amelynek a javait vagy értékeit őrzik, a rendőrség különleges jóváhagyásával. Ez a 

jóváhagyás kötelező minden alkalommal, amikor módosítják az őrzési tervet. 

(3) Az őrzési tervben általában a következőket szögezik le: az őrzött objektum jellemzőit, az 

őrhelyek száma és elhelyezése az adott zónában, az őrzéshez szükséges személyzet, 

elhelyezkedések, az őrzési és riasztófelszereléseket, az őrhelyek jelszavát, más 

őrzőszervekkel való kapcsolatot és együttműködést és a közbelépés módját különböző 

estekben. Ugyanakkor az egység vezetőjének utasítása alapján meg lesznek szabva a 

belépési szabályok, valamint a különleges őrzési dokumentumok. 

 

II. fejezet 

Az őrzés formái 
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2. szakasz 

A saját és helyi rendőrökkel való őrzés 

 

11. cikk 

A saját őrzést az objektumok, javak és értékek természete alapján szervezik meg, az egység 

vagy egységen belüli helyek elhelyezkedése, kiterjedése és sebezhetősége alapján, annyi 

váltással, ahányban zajlik a tevékenység, bejárási helyek és más különleges kikötések 

alapján. 

 

12. cikk  

A saját őrzést képzett személyzettel valósítják meg, a kedvezményezett egység 

alkalmazottaival, a törvény értelmében. 

(1) Az őrző személyzet számának függvényében az egység vezetősége kinevez egy 

osztályvezetőt vagy felhatalmazottat, aki biztosítja a személyzet kiválasztását, alkalmazását, 

felszerelését, fegyverrel és védőfelszereléssel való ellátását, valamint ezeknek a kiképzését, 

beosztását és ellenőrzését. 

(2) Azoknál az egységeknél, amelyeknél az őrzési pozíciók száma meghaladja a húszat, a 

szükséges vezetési struktúra egy osztályvezetőből és egy váltásvezetőből áll. 

(3) A többi egységnél, amelynél az őrök száma nem haladja meg a húszat, a specifikus őrzési 

feladatokat a vezetőség altal felhatalmazott személy végzi. 

(4) Az őrzési osztályvezető vagy a felhatalmazott személy az egység vezetőségének a 

közvetlen alárendeltje, és vele közösen szögezik le a hatékony őrzési intézkedéseket. 

 

13. cikk 
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(1) A saját őrzőszemélyzet az őrökből, kapusokból, belépési ellenőrből vagy más, a vezetőség 

álltal megállapított személyből, valamint az őrzési tevékenység összehangolására, 

ellenőrzésére és kiképzésére felhatalmazott személyekből áll. Az őrzőszemélyzethez 

tartoznak azok a személyek is akiknek az őrzési tevékenységükön kívül más feladatkörük is 

van. 

(2) A saját őrzőszemélyzetet egyenruhával, védőfelszereléssel és megkülönböztető 

jelzésekkel látják el, amelyeket a szolgálat teljesítése alatt visel. 

  

3. szakasz 

Őrzés vidéki környezetben 

 

15. cikk 

A vidéki településeken található egységek az őrzés megszervezését a jelen törvény alapján 

végzik. 

 

16. cikk 

A jogi és természetes személyek akiknek mezőgazdasági területük van, bármilyen címlet 

alapján megszervezhetik a mezőőrzést egyénileg vagy társulva, a törvény által előírt egyik 

formában. 

 

18. cikk 

(1) A vidéki településeken megszervezik a községi őrzést. 

(2) A polgármester köteles intézkedni és biztosítani a közjavak és állampolgárok javainak a 

megvédését, és felelős a község őrzési tervének az elkészítéséért. 

(3) Az őrzési terv elkészítését, a vidéki településeken levő őrzőszemélyzet ellenőrzését és 

kiképzését a helyi rendőri szervek végzik, vagy az őrzési tevékenységbe beavatott struktúrák. 
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(4) A vidéki településeken az őrzés módozatait helyi tanácsi határozatban állapítják meg, a 

lakossággal való előzetes konzultáció alapján, a törvény által biztosított formában. 

(5) A vidéki környezetben az őrzési szolgálatok, valamint az ehhez tartozó felszerelés 

beszerzésének kifizetését, a szolgáltatás jó ellátása érdekében, a helyi költségvetésből kell 

biztosítani. Az őrzési szolgálatok kifizetésére a helyi tanácsok megállapíthatnak speciális 

illetéket, a törvény értelmében. 

 

V. fejezet 

Az őrző-védő személyzet kiválogatása, vizsgáztatása, alkalmazása, képzése és felszerelése 

 

1. szakasz 

Az őrző-védő személyzet kiválogatása és alkalmazása 

 

34. cikk 

Az őrző-védő személyzet kiválogatása, alkalmazása, felkészítése, felszerelésének biztosítása 

a munkaadó felelőssége. 

 

35. cikk 

Az őrző-védő személyzet őrökből, kapusokból, beléptető személyzetből, felügyelőkből, 

vagyonőrökből vagy más, az intézmény által az őrző tevékenység összehangolására, 

ellenőrzésére és kiképzésére megbízott személyekből áll. 

 

36. cikk 

Azok a személyek, akik őrző-védő feladatot látnak el, a következő feltételeket kell hogy 

teljesítsék egyidejűleg:  
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– román állampolgárság vagy az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó 

ország állampolgársága, legalább 18 éves életkor; 

b) az egészségi állapot megfelelő az állás betöltésére; 

c) büntetlen előélet; 

d) a jelen törvény rendelkezéseivel összhangban lévő szakmai képesítés. 

 

37. cikk 

(1) Az őrző-védő személyzet alkalmazása a 38. cikkben előírt feltételek között megszerzett 

szakmai bizonyítvány és az erkölcsi bizonylat alapján történik. 

(2) A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az államtitkokhoz hozzáférő vagy a stratégiai 

jelentőségű tevékenységet végző intézmények vezetőinek a Román Hírszerző Szolgálat 

engedélyét is meg kell szerezniük az őrző-védő személyzet alkalmazásakor. 

(3) A 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézmények vezetői meghatározott időre 

alkalmazhatnak olyan személyeket, akik teljesítik a 36. cikk a)–c) pontjaiban előírt 

feltételeket, de nem többre, mint három hónapra, és csak az első alkalmazáskor, azzal a 

céllal, hogy biztosítsák az alkalmazás folyamatához és a szakmai bizonyítvány 

megszerzéséhez szükséges periódust. 

 

1. szakasz 

Az őrző-védő személyzet vizsgáztatása és felkészítése 

 

38. cikk 

(1) Az őrző-védő személyzet vizsgáztatását a bukaresti vagy esetenként az a megyei 

rendőrfelügyelőség végzi, amely a vizsgára jelentkező személy lakhelye szerint illetékes, az 

alapszintű szakképzés elvégzése és a vizsga letétele után, amelyet 36. cikk a)–c) pontjaiban 

előírt feltételek szerint kiállított dokumentumok igazolnak. 
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(2) Az (1) bekezdés alapján kiállított szakmai bizonyítvány feljogosítja ennek tulajdonosát a 

jelen törvény által szabályozott foglalkozás gyakorlására. 

(...) 

(5) Mentesülnek a szakképesítési tanfolyami bizonylat megszerzésének a kötelezettsége alól 

azok a személyek, akik a törvény szerint megszerzett szakmai alkalmassági igazolással 

rendelkeznek, és akik bizonyítják, hogy legalább egy évig a rendőrségnél vagy a fegyveres 

erőknél szolgáltak, vagy legalább egy évig önkéntes katonák voltak. 

 


