
Megállapodás 
 
 
Amely létrejött egyrészről a „MEZŐLABOR” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (8500 Pápa Jókai Mór u. 
32.), Kapcsolattartó: Benecz Sándor laboratóriumvezető, mint szolgáltató – a továbbiakban 
Szolgáltató – és a __________________________________________________ 
 
Kapcsolattartó:__________________________________, -mint megrendelő – a továbbiakban 
Megrendelő – között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt érzékszervi-, kémiai laboratóriumi 
vizsgálatokat a mindenkor hatályos vizsgálati módszerekkel elemzi, a kért vizsgálatokat a 
minta beérkezését követően legkésőbb 10 munkanap alatt elvégzi, és a vizsgálatok 
eredményét legkésőbb a számla megküldésével egyidejűleg hivatalos Vizsgálati 
jegyzőkönyvben közli. A vizsgálati eredményeket, amennyiben Megrendelő a vizsgálat 
megrendelésekor kéri, és e-mail címét (vagy FAX számát) közli, Szolgáltató a vizsgálatok 
elkészülte után azonnal előzetes jegyzőkönyvben megküldi a gyorsabb hozzáférés 
érdekében. 

2. Szolgáltató az általa végzett vizsgálatok körét, módszereit, díjtételeit a 
„Takarmányvizsgálatok díjtételei” elnevezésű nyomtatvány átadásával jelen szerződés 
aláírása előtt Megrendelővel megismertette, Megrendelő azokat, mint igényeinek megfelelőt 
elfogadta azzal a megállapodással, hogy Szolgáltató vállalja alkalmanként legalább 5 minta 
esetén a minták ingyenes       beszállítását a laboratóriumba, amennyiben ez irányú igényét 
szolgáltató telefonon, vagy e-mailben előre jelzi. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő vállalja, hogy a takarmányok előállításáról, 
forgalomba hozataláról szóló 2001.évi CXIX. Törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 
43/2003. (IV.26.) FVM rendelet, valamint a saját belső szabályzatainak megfelelően 
megmintázza ipari anyagait, takarmány alapanyagait és késztermékeit a vonatkozó 
szabványokban meghatározott módon, ezen minták vizsgálatát Szolgáltatóval végezteti és az 
adott mintákra vonatkozó vizsgálati igényeit írásban közli. 

4. A Szolgáltató vállalja – közvetítői díj ellenében – a Megrendelő írásbeli kérésére az általa 
nem végzett vizsgálatok esetében a minták előkészítését, csomagolását, postázását a 
vizsgálatok végzésére alkalmas laboratóriumba, illetve az onnan kapott vizsgálati 
jegyzőkönyv megküldését, tovább számlázását a Megrendelő részére. Ezen vizsgálatokra az 
adott laboratórium díjtételei az irányadók. Szolgáltató vállalja, hogy fejlesztési terveinek 
kialakításakor figyelembe veszi Megrendelő ezen vizsgálati igényeinek kielégítését. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a vizsgálatok ellenértékét a Megrendelő a számla 
beérkezését követő nyolc banki munkanapon belül átutalja a Szolgáltató 73200196-11203238 
számú bakszámlájára. 

6. Szolgáltató fenntartja magának a vizsgálati díj megváltoztatásának jogát, de ebben az 
esetben írásban előre tájékoztatja a Megrendelőt az új díjtételekről. 

7. Jelen megállapodás meghatározatlan időre szól, ennek felbontását a szerződő felek csak 
írásban kezdeményezhetik. 

8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 

Pápa, 20 
 
…………………………………..                      ……………………………………. 
 
Megrendelő                                      Szolgáltató 


