358. A Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai megnevezésű, 10358-12 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Eligazítja a büntetés-végrehajtási felügyelőket a körleten történő szolgálatellátásról
Irányítja a büntetés-végrehajtási felügyelők szolgálati feladatainak ellátását
Megszervezi és irányítja a fogvatartottak napirendben meghatározott feladatainak
végrehajtását
Együttműködik a nevelőkkel és folyamatosan tájékoztatást ad a fogvatartottak
hangulatáról, magatartásáról
Megszervezi és ellenőrzi a körleten végrehajtandó biztonsági ellenőrzéseket
Kiadja a fogvatartottak létszám és tálalási jelentését
Átveszi és a fogvatartott jelenlétében megvizsgáltatja a beérkező és a fogvatartott által
küldött csomagokat
Megigényli a körlet tisztántartásához szükséges anyagokat, eszközöket
Közreműködik a fogvatartottak részére történő személyes szükségleti cikkek
vásárlásának lebonyolításában
Intézkedik a fogvatartotti előállítás előkészítésére
Irányítja a fogvatartottak elkülönítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását
Intézkedik a rendkívüli események megelőzésére, azok bekövetkezése esetén megteszi
az elsődleges intézkedéseket, valamint a szükséges jelentéseket
A biztonsági tiszt akadályoztatása esetén az őt megillető hatáskörrel és felelősséggel
intézkedik
Folyamatos összeköttetést tart a biztonsági tiszttel, valamint a biztonsági tevékenységet
végrehajtó személyi állománnyal
Kezeli a biztonságtechnikai rendszer központját, valamint a fegyverszobát
Közreműködik a biztonsági feladatot ellátó személyi állomány eligazításában, valamint
a fegyverzeti szakanyagok kiadásában, visszavételében
Irányítja és szervezi a felügyelők napi szolgálatellátását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A szankciórendszer
Totális intézetek jellemzői
Eltérő bánásmódot igénylő fogvatartottak
A fogvatartott befogadása
A fogvatartott ellátása
A szabadítás szabályai
A szabadságvesztés félbeszakítása
A büntetés-végrehajtási szervezet biztonsági rendszere
A biztonsági tevékenységre ható alapelvek
A biztonsági intézkedések
A szolgálatszervezés
Az események csoportosítása
A rendkívüli esemény megelőzésére, megszakítására irányuló elsődleges intézkedések
A riadóztatás részletes szabályai
A büntetés-végrehajtási nevelés fogalma
A klasszifikáció fogalma, célja
A felkészítő részleg működése
A fogvatartott oktatása és szakképzése
Terápiás foglalkoztatás
A fogvatartottak jutalmazása
A végrehajtási fokozat megváltoztatása
A feltételes szabadságra bocsátás
Szabadulásra való felkészítés
A fogvatartottak fegyelmi felelőssége
A büntetés-végrehajtási szervezet irányítása, vezetése
Büntetés-végrehajtási intézetek szolgálati tagozódása, a szakterületek alapvető feladatai
Az alakzatok és azok vezetése

A szolgálati viselkedés lélektana
szakmai készségek:
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció vagy az NFM honlapján megtalálható IKT 01 kompetencia lista vonatkozó elemei
ECDL AM4 modul táblázatkezelés-haladó szint
A büntetés-végrehajtásnál működő alrendszerek
Szakmai nyelvű beszédkészség és a hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű komplex jelzésrendszerek
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Stressztűrő képesség
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tömör megfogalmazás készsége
Módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Tervezési készség
Figyelemmegosztási készség

