412. A Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok megnevezésű, 10413-12 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Végrehajtja az elöljárójától kapott jogszerű utasításokat, utasításokat ad az alárendeltek
részére
Számítástechnikai (hardver, szoftver) és híradástechnikai eszközöket használ, kezel
Biztonsági, rendészettechnikai és más speciális eszközöket kezel, használ
Őrutasítás szerint szolgálatot, felszereléseket átad-átvesz
Kezeli, felügyeli a biztonsági berendezéseket, jelzőeszközöket
Megfigyel személyeket, tevékenységeket
Jelentést, feljegyzést, jegyzőkönyvet készít
Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, objektumőri feladatokat végez
Megakadályozza, elhárítja a behatolást, az objektum elleni támadást, ellenőrzi a
helyiségek védelmét, zártságát
Megteszi az elsődleges intézkedéseket elemi csapás, tűzeset, vízcsőtörés, gázömlés
helyszínén, további vészhelyzetet elhárít
Őrutasítása szerint intézkedik rendkívüli esemény bekövetkezése esetén
Felvilágosítást, tájékoztatást kér és ad, igazoltat, okmányokat ellenőriz
Feltartóztatja az intézkedés alá vont személyeket, átvizsgálja a ruházatot, csomagot,
járművet
Elfogást hajt végre, testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkolót,
rendőrbotot alkalmaz
Fegyveres vagy felfegyverkezve elkövetett támadás esetén lőfegyvert használ a
törvényben meghatározott esetekben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A rendvédelem, a rendészet alapelvei, alapvető fogalmai
Az állam- és jogtudományok alapvető fogalmai
A bűnügyi tudományok rendszere, alapvető fogalmak
A büntető jogszabályok általános részi, valamint a hatáskörébe tartozó különös részi
rendelkezései
A büntetőeljárási jog alapjai
Szabálysértési jogszabályok általános és különös rendelkezései
A közigazgatási hatósági eljárás alapjai
Intézkedés-lélektan, etika
A kriminalisztika, a kriminológia alapjai
A vezetékes és vezeték nélküli adattovábbítás, hírközlés
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
Ügyviteli, ügykezelési, titoktartási szabályok
Katasztrófa és a tűz elleni védekezés, károk felszámolása szabályai
A személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó szolgálati intézkedések végrehajtási
szabályai és gyakorlata, az ezekről készített jelentések alaki és tartalmi követelményei
Lőfegyver használatának szabályai, fegyveres támadás elhárítására vonatkozó előírások
A fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó törvény előírásai
szakmai készségek:
Szabályzatok, normák értelmezése
Személy- és gépjármű azonosító és szolgálati okmányok kezelése
Helyszínrajzok olvasása, értelmezése
Bűncselekmény helyszínének biztosítása
Rendkívüli esemény helyszínének biztosítása
Szakmai nyelvi beszéd- és íráskészség
Személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Szabálytudat
Önkontroll

Társas kompetenciák:
Empátia
Együttműködés
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldó készség

