355. A Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai megnevezésű, 10355-12 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a létszám szerint
fogvatartottakat
A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a biztonságtechnikai
berendezéseket, technikai eszközöket, valamint a rendszeresített szolgálati okmányokat
Végrehajtatja és betartatja az intézet házirendjét, azon belül a napirendben
meghatározottakat
Végrehajtja a fogvatartottak előállításra, szállításra történő felkészítését
Megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazításokat
Végrehajtja a fogvatartottak zárkába, lakóhelyiségbe történő helyezését, valamint ennek
tényét rögzíti számítógépen a fogvatartotti alrendszerben
Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri
ezen fogvatartottak viselkedését
Végrehajtja a fogvatartotti elhelyezési körleten elrendelt zárást
Végrehajtja a fogvatartottak körletről történő kiadását, valamint visszavételét, továbbá
elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
Közreműködik a fogvatartottak nevelésében, valamint folyamatosan kapcsolatot tart a
nevelővel
Elrendeli, végrehajtatja, illetve adminisztrálja a díjazás nélküli munkavégzést
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély nélkül
elhagyja
Intézkedik annak megakadályozására, hogy a körletről anyagok, felszerelési és
berendezési tárgyak engedély nélkül kikerüljenek
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A feltételes szabadságra bocsátás
A szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszai
Az enyhébb végrehajtási szabályok
A fogvatartottak jogi helyzete
A fiatalkorúval szemben alkalmazott szankciók
A kényszergyógykezelés
A közélet tisztasága elleni bűncselekmények
Belső őrzés, felügyelet, ellenőrzés
Az egyéb biztonsági feladatok ellátásának szabályai
A biztonsági intézkedések
A felügyelők szolgálat átadás-átvétele
A fogvatartottak kötelező elkülönítésére vonatkozó szabályok
Rezsimrendszerek, rezsimek a magyar büntetés-végrehajtásban
Elhelyezés
Házirend, napirend
A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben
Közművelődés, szabadidős tevékenység
Családi, társadalmi kapcsolatok támogatása
Jutalmazás, fegyelmi felelősségre vonás rendje, szabályai
Az előzetesen letartóztatottak kezelése
Az átmeneti csoport
Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának hatásai az elítéltek nevelésében
A fiatalkorú fogvatartottak speciális kezelése, gondozása
A nők helyzetének szabályozása a büntetés-végrehajtásban
Az elítéltek kezelése gyógyító-nevelő csoportban
A külföldi elítéltek büntetésének végrehajtása
Drogprevenciós körleten elhelyezett elítéltek speciális kezelése
Intézkedés-taktikai fogások, eljárások
A szolgálati viselkedés lélektana

szakmai készségek:
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség
Kommunikációs készség
Tájékozódási készség
Térérzékelési készség
Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás
Stressztűrő képesség
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés és következtetési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem megosztás

