MEGRENDELŐ
Központi Laboratórium

Vízmintavétel és / vagy laboratóriumi
vízvizsgálat megrendelése

A NAH által NAH-1-1104/2017 számon akkreditált vizsgáló laboratórium
8200 Veszprém, Pápai út 41.
Tel.: 06-88/411-141 Fax: 06-88/428-061
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu

Megrendelő neve: .............................................................................................................................................................................
Megrendelő címe (irányítószám, település, utca, házszám, em., ajtó / hrsz.): .................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Levelezési cím (név, cím): .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Megrendelő telefonszáma:………………………, e-mail címe: ............................................................................................
A kapcsolattartó személy elérhetősége:
Név: ............................................................................................ Telefonszám: ...................................................................
Mintavételi hely megnevezése: .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Mintavételi hely címe (irányítószám, település, utca, házszám, em., ajtó / hrsz): ...........................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Mintavételi hely típusa: ☐ víziközmű szolgáltató által szolgáltatott

Minta jellege:

☐ ivóvíz

☐ felszín alatti víz

☐ felszíni víz

☐ saját kút
☐ szennyvíz

☐ szennyvíziszap

☐ egyéb

A minta élelmiszer előállításával / forgalmazásával kapcsolatos tevékenyéggel foglakozó helyről származik:
☐ igen

☐ nem

Megrendelem ……….…… db vízminta mintavételét1:
paraméterekre:

☐ igen

☐ nem

és vizsgálatát az alábbi

Bakteriológiai vizsgálat (működési engedélyhez, használatbavételi engedélyhez)1:
☐ Telepképző egységszám 37°C-on, ☐Telepképző egységszám 22°C-on, ☐Coliformszám, ☐Escherichia coli szám,
☐ Pseudomonas aeruginosa szám, ☐Enterococcus szám

Kiegészítő bakteriológiai vizsgálat1: ☐ Clostridium perfringens szám
Mikroszkópos biológiai vizsgálat: ☐
Kémiai vizsgálat1: ☐pH, ☐fajlagos vezetőképesség, ☐nitrát, ☐nitrit, ☐ammónium, ☐vas, ☐mangán, ☐KOIps,
☐ klorid, ☐ m-lúgosság, ☐összes keménység, ☐kalcium, ☐magnézium, ☐szulfát, ☐nátrium, ☐kálium, ☐foszfát,
☐ zavarosság, ☐bepárlási maradék
Szennyvíz/szennyvíziszap vizsgálat1: ☐pH, ☐KOIk, ☐nitrát, ☐nitrit, ☐ammónium-N, ☐össz.foszfor, ☐összes
szárazanyag, ☐összes oldott anyag, ☐összes lebegőanyag, ☐összes nitrogén, ☐Kjeldahl-nitrogén, ☐BOI5, ☐SZOE,
☐ ANA-detergens, ☐szárazanyag izzítási maradék, ☐szárazanyag izzítási veszteség
Egyéb igényelt vizsgálandó komponensek:..................................................................................................................................
A vízmintavétel időpontjára vonatkozó megjegyzések: ..........................................................................................................
A vizsgálat költségét1 ☐ készpénz fizetéssel ☐ átutalással egyenlítem ki.

A laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet csak a vízvizsgálati és mintavételi díj kiegyenlítése után köteles kiadni.
A BAKONYKARSZT Zrt. a személyes adatokat a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a), b) és c) pontja szerint kezeli a
megrendelés teljesítésével összefüggésben. A 8/2021. (III. 10.) AM rendelet értelmében laboratóriumunk
bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít a NÉBIH felé.

Dátum:…………………………………………
1 (Jelölje

a megrendelni kívánt vizsgálat neve előtti négyzetben)

……………………………………………

bélyegző

név, aláírás

