356. A Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai megnevezésű, 10356-12 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja a fogvatartott befogadásával kapcsolatos iratok, valamint adatok
ellenőrzését, a fogvatartott átvételét
Végrehajtja a befogadással kapcsolatos adminisztratív feladatokat
Kezeli és rendezi az előzetes letartóztatással kapcsolatos iratokat, valamint értesíti az
illetékes szerveket
Elvégzi az előzetes letartóztatással kapcsolatos adatok manuális és elektronikus
rögzítését a büntetés-végrehajtási nyilvántartásokban
Intézkedik az előzetes letartóztatás megszűnése esetén a fogvatartott szabadítására
Kapcsolatot tart fenn a rendelkezési jogkör gyakorlójával, valamint a büntetésvégrehajtási szerv érintett szakterületeivel
Végrehajtja a szabadságelvonással járó büntetések foganatba vételével kapcsolatos
számításokat
Kezeli és rendezi a szabadságelvonással járó büntetések végrehajtásával kapcsolatos
iratokat, valamint elvégzi az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat
Elvégzi a szabadságelvonással járó büntetések végrehajtásával kapcsolatos adatok
manuális és elektronikus rögzítését a büntetés-végrehajtási nyilvántartásokban
Kezeli a büntetés-végrehajtási intézetből való engedélyezett, jogszerű, határozott idejű
távozásokkal kapcsolatos iratokat
Adatrögzítést végez a manuális és elektronikus büntetés-végrehajtási nyilvántartásokban
Végrehajtja az elbocsájtásokkal és visszafogadásokkal kapcsolatos feladatokat
A rögzített visszaérkezési időpont eredménytelen elmúlása esetén intézkedést
kezdeményez
A késedelmesen visszaérkező fogvatartott esetében megállapítja a büntetés-végrehajtási
intézetből engedély nélkül távolt töltött időtartamot
Megindítja, véleményezi, továbbítja, illetőleg lezárja a fogvatartott kérelmi lap alapján,
számítógépen indított kérelmeit, panaszait
Bűnügyi nyilvántartási adatokkal egészíti ki a más szakterületek által továbbított
kérelmeket, panaszokat
Tanulmányozza, kezeli és rendezi a fogvatartotti kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos
iratokat
Kézbesíti a fogvatartott részére érkező hivatalos iratokat
Intézi a fogvatartottak előállításával, szállításával kapcsolatos feladatokat
Előkészíti a szabadítás végrehajtását, előzetesen összeállítja a szabadulók listáját és azt
továbbítja az illetékes szakterületek részére
Kiállítja a szabadulási igazolást, és azt továbbítja a biztonsági szakterületre
A számítógépes nyilvántartásban rögzíti a szabadulás tényét, valamint passzíválja a
manuális és elektronikus nyilvántartási anyagokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A szigorúan titkos minősítésű nemzeti adat vagy nemzetközi szerződésben e minősítésű
adatnak megfeleltetett külföldi minősített adat és szolgálati titok megsértése
A bűnügyi nyilvántartási szakterület feladata, helye és szerepe a büntetés-végrehajtási
intézet életében
A fogvatartottak nyilvántartása
Forgalmi napló, nyilvántartási szám
Központi és helyi nyilvántartás
Adatszolgáltatás a nyilvántartásokból
A büntetés-végrehajtási szervezet intézményrendszere, az egyes büntetés-végrehajtási
szervek profilja
A befogadás (alapjául szolgáló iratok, megtagadása, ideiglenes, megőrzés)
A szabadságvesztés foganatba vétele (kezdőnap, beszámítás, sorrend, utolsó nap
feltételes, félbeszakítás, jogellenesen távol töltött idő, foganatba vétel ellenőrzése)
Szabadságvesztés félbeszakítása kérelemre, hivatalból, kezdő és utolsó nap
megállapítása, egyéb különös szabályok

Kegyeleti jog gyakorlása a büntetés végrehajtása alatt
Speciális rezsimcsoportokra vonatkozó szabályok
A büntetés-végrehajtási intézet ideiglenes elhagyásának szabályai (rövidtartamú
eltávozás, kimaradás, eltávozás, látogató intézeten kívüli fogadása)
Engedély nélkül távol töltött idő megállapítása
Pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napjának megállapítása
Büntetés-végrehajtási bíró eljárásával kapcsolatos feladatok
Külön eljárások (kihallgatás, nyomozás, előállítás, szállítás, házasságkötés bv.
intézetben)
Nem magyar állampolgárságú, női és fiatalkorú fogvatartottak büntetésének
végrehajtására vonatkozó speciális szabályok
Elzárás végrehajtásának speciális szabályai
Az előzetes letartóztatásra vonatkozó szabályok végrehajtása
Szabadítás szabályai (előkészítés, lebonyolítás, értesítések)
Fogvatartott elhalálozását követő feladatok végrehajtása
Az archív büntetés-végrehajtási iratanyagok kezelésének szabályai
szakmai készségek:
A büntetés-végrehajtásnál működő alrendszerek
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tolerancia
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Módszeres munkavégzés
Felfogó képesség

