353. A Büntetés-végrehajtási őr feladatai megnevezésű, 10353-12 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szolgálatteljesítésre alkalmas állapotban, meghatározott időpontban szolgálatra
jelentkezik
A szolgálati feladat ellátásához szükséges fegyverzeti szakanyagokat, technikai
eszközöket átveszi, szolgálati feladat végrehajtását követően leadja
Részt vesz a szolgálat átadást-átvételt megelőző eligazításon, valamint az egyes
biztonsági feladatok végrehajtását megelőző speciális eligazításon
A szolgálatteljesítési helyet átveszi, átadja, valamint ezen tényeket dokumentálja
Járőrözési feladatokat lát el
Ellátja a büntetés-végrehajtási szerv őrzését, védelmét
Részt vesz a szabadlevegőn tartózkodás biztosításában
Részt vesz a látogatás biztosításában
Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli kísérését
Ellátja az intézeten belüli csoportos programok biztosítását
Intézeten belül ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését
Amennyiben szükséges a járőrözés, a szabad levegőn tartózkodás és a látogatás
biztosítása, az intézeten belüli csoportos foglalkozások, valamint az intézeten belüli
kísérés során végrehajtja a fogvatartottak motozását
A szabad levegőn tartózkodás és a látogatás biztosítása során végrehajtja a biztonsági
ellenőrzést
A szabad levegőn tartózkodás, és a látogatás biztosítása, valamint az intézeten belüli
kísérés során létszámellenőrzést tart
Szükség esetén saját elhatározásból, vagy parancsra kényszerítő eszközt alkalmaz
Kezeli a rábízott technikai eszközöket, berendezéséket, valamint gondoskodik azok
megőrzéséről
Jelenti az őrhely, valamint a szolgálati hely átadását átvételét
Jelenti a szabadlevegőn tartózkodás, valamint a látogatás biztosításának végrehajtását
Jelenti a fogvatartottak kísérése, valamint csoportos programjai biztosításának
végrehajtását
Jelenti a számára meghatározott járőrözési feladat végrehajtását
Jelenti a biztonságot veszélyeztető körülményeket, valamint a bekövetkezett rendkívüli
eseményeket, továbbá megteszi a tőle elvárható intézkedéseket
Jelenti a kényszerítő eszköz alkalmazását
Javaslatot tesz fogvatartott jutalmazására, valamint fegyelmi felelősségre vonására
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A büntetőjog fogalma, forrásai, valamint a Büntető Törvénykönyv szerkezete
A büntetőjogi szankciórendszer
A bűncselekmény
Az alannyá válás feltételei
A bűnösség, a bűncselekmény elkövetői
A fogvatartottak jogi helyzete
A fogvatartottak ruházati ellátása
Az előzetes letartóztatás
Az elzárás
Hivatali bűncselekmények
A szolgálati bűncselekmények
A biztonság fogalmának értelmezése
A biztonsági rendszer elemei
A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma
A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány
A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai
A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása
A szolgálattervezés fogalma, rendje
Rendvédelmi közelharc technikák

Intézkedéstaktikai fogások
A büntetés-végrehajtási jogviszonyból eredő szolgálati feladatok végrehajtásának
szabályai
szakmai készségek:
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Kommunikációs készség
Tájékozódási készség
Térérzékelési készség
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Térlátás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem összpontosítás

