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MEGRENDELÉS 
 

Amely létrejött egyrészről  
 

képviselő:  

cím:  

adószám (céges vevő esetén):  

személyi igazolvány szám (magánszemély esetén):  

telefonszám:  

kapcsolattartó neve és telefonszáma (ha más):  

 
(továbbiakban mint Ügyfél) és a SZTE TTIK Geoinformatikai, Természet- És Környezetföldrajzi  Tanszék, Talaj- és Vízvizsgálati 
Laboratórium (képviselő: Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6. (továbbiakban: Laboratórium) 
között az alábbi tevékenységeket, az alábbi feltételekkel: 
 

Megrendelés tárgya:  

  

  

 
Az Ügyfél a fent megjelölt mintavételi, illetve vizsgálati tevékenység elvégzését megrendeli a Laboratóriumtól. A 

Laboratórium a megadott módszerekkel a megrendelést követően 7-9 nap alatt elvégzi a mintavételt (ha kérték), majd a 
vizsgálati tevékenységet követően az alábbiakban meghatározott módon közli az eredményeket.  
 

Minták származása, vizsgálat helye, címe:   

  

 
Együttműködési kötelezettség: 
A Laboratórium a mintavétel időpontjáról egyeztet az Ügyféllel. Az Ügyfél vállalja, hogy biztosítja a mintavétel 

elvégezhetőségét az általa megadott címen, ha szükséges, bejárást illetve kísérőt biztosít a mintavétel helyszínén. A mintavételről 
jegyzőkönyv készül. Az anyagvizsgálat során a Laboratórium tájékoztatja az Ügyfelet, ha az átvett mintával bármilyen probléma 
történik. 

 
Eredmények közlése: 
A Laboratórium a vizsgálati eredményeket hivatalos formában papíron, regisztrált postai küldeményben küldi el a Vevő 

részére. 
 

Postázási cím:  

 
Szükség esetén faxon/e-mailen is közlésre kerülhetnek az eredmények. 
 

Fax:  

E-mail:  

 
Egyéb rendelkezések: 
A Laboratórium az eredményt csak a vizsgálati/mintavételi díj kiegyenlítése után köteles kiadni. A vizsgálati díj kiegyenlítése 

az egyetem által kiküldött számla alapján átutalással történik. Amennyiben probléma merült fel, az Ügyfélnek a mintavételi 

és/vagy vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 napon belül lehetősége van panaszt tenni. 

Az Ügyfél egyéb kérései: 
 

 

 
A számlát az alábbi névvel és címmel kérem kiállítani: 

 

 

 
Kelt,   

 
Ügyfél hivatalos aláírása:  

 


