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Nyíregyházi Rendőrkapitányság 

Tárgy  : Változás bejelentés 
Előadó : Belicza András c. r. alezr. 
Telefon : +36 (42) 524-673 

15010-822/1217-30/2006-2017. SZV. számú határozat melléklete 

HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRT. (4461  Nyírtelek, Dózsa György út 121.) vezető tisztségviselő 
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.) 17. § (1) bekezdése alapján eleget tett a foglalkoztatottakra
vonatkozó bejelentési kötelezettségének az alábbi személyek vonatkozásában:

Karakó József 
igazolvány száma: VT0001441  érv. idő:2025.01.15. /szakmai irányító/

Chrabák Miklós 
            igazolvány száma: VS0004213  érv. idő:2026.12.07.
Tóth Sándor
            igazolvány száma: VS0002700  érv. idő:2023.08.14. 
Horváth István József 
            igazolvány száma: VS0003766  érv. idő:2026.05.27. 
Veigli László Gusztáv  
            igazolvány száma: VS0004214  érv. idő:2026.12.07. 
ifj. Chrabák Miklós 
            igazolvány száma: VT0001884  érv. idő:2026.12.06.  
Éberhart-Tar István
            igazolvány száma: VT0001895  érv. idő:2026.12.09. 
Fazekas Péter
            igazolvány száma: VT0001217  érv. idő:2023.09.25. 
Posztós Sándor Csaba
            igazolvány száma: VS0004311  érv. idő:2027.02.01. 
Pál János
            igazolvány száma: VT0011699  érv. idő:2026.04.01. 
Budalik Patrik
            igazolvány száma: VS0003448  érv. idő:2025.08.12. 
Teremy Dávid
            igazolvány száma: VT0001914  érv. idő:2027.01.12. 
Juhász Barnabás Géza
            igazolvány száma: VT0001382  érv. idő: 2024.09.03 
Bacsó Zsolt

igazolvány száma: VT0002172  érv. idő:2028.01.17. 
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Az ügyfél kérelme alapján lefolytatott eljárásom során a foglalkoztatottak adataiban bekövetkezett 
változást tudomásul vettem, a fentiekben felsorolt személyekkel végeztetheti a vagyonvédelmi 
rendszert szerelő és a vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő tevékenységet. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói számítógépes ügyintézői és nyilvántartó 
rendszerben (SZEVAPOL) a fenti személyek nyilvántartásba vételére intézkedtem. 

Tájékoztatom, hogy a fenti személyeket a részükre kiállított vagyonvédelmi rendszert szerelő illetve 
vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő igazolvány érvényességi idején belül foglalkoztathatja 
vagyonvédelmi rendszert szerelő illetve vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő munkakörben.  

Nyíregyháza, időbélyegző szerint 

Tóth Attila r. alezredes 
kapitányságvezető nevében és megbízásából 

Dudás Sándorné r. alezredes 
    rendőrségi főtanácsos 

    igazgatásrendészeti osztályvezető 

Kapja: 1 pld címzett 
1 pld ügyirat 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

15010-822/1217-1/2023.SZv. 




