
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Talajlaboratóriumi vizsgálatokhoz 

 

1. Általános rendelkezések 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya (továbbiakban: ÁSZF) a KEFAG Kiskunsági 

Erdészeti és Faipari Zrt. Innovációs Központ Talajlaboratóriuma (továbbiakban: KEFAG Zrt.) 

által elvégzett talajlaboratóriumi vizsgálatokra terjed ki. 

Jelen ÁSZF a Megrendelő által leadott „Megrendelő talajlaboratóriumi vizsgálatokhoz” 

dokumentum (továbbiakban: Megrendelő lap) elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF-ben 

foglaltakat Megrendelő a Megrendelő lap aláírásával fogadja el. 

2. Megrendelés menete 

A Megrendelő lapon Megrendelő megrendeli KEFAG Zrt.-től a talajminták laboratóriumi 

vizsgálatát. 

A Megrendelő lap 3 eredeti példányban készül, amely a számlázás alapját képezi. 

A laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez a Megrendelő a Megrendelő lappal együtt átadja az 

azonosító címkével ellátott, mintánként legalább 1 kg tömegű talajmintát. 

Megrendelő jogosult képviselőjén keresztül leadni a mintát. A Megrendelő lap kitöltése és 

aláírása Megrendelő képviselője által akkor jogszerű, ha csatolásra kerül képviseleti jogot 

keletkeztető okirat (meghatalmazás), vagy képviselő szerepel az erdészeti hatóság által 

vezetett erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzetként.   

3. Fizetési feltételek 

A laborvizsgálatok befejezése és a vizsgálati díj befizetéséről szóló igazolás bemutatása után 

a Megrendelő – a Megrendelő lapon szereplő rendelkezése szerint – vagy személyesen veszi 

át a vizsgálati eredményeket, vagy azokat a KEFAG Zrt. megküldi a Megrendelőnek, 

tértivevényes levélben vagy elektronikus úton. 

A mindenkori laborvizsgálati díjakra vonatkozó árjegyzék a helyben szokásos módon 

kifüggesztésre kerül, illetőleg elérhető a www.kefag.hu honlapon keresztül. 

A laborvizsgálati díj befizetésről szóló igazolás hiányában vizsgálati lap nem adható ki. 

A Megrendelő lapon keresztül leadott megrendelés a vizsgálati lap egyszeri kiadását foglalja 

magában. A jegyzőkönyv minden ismételt kiadása 3500 Ft + ÁFA pótdíj ellenében történik 

meg. 

A KEFAG Zrt. a vizsgálati díjról szóló számlát a Megrendelő lapon feltüntetettnek 

megfelelően a Megrendelő nevére állítja ki. 

4. Záró rendelkezések 

Jelen ÁSZF 2021. április 1. napjától hatályos. 

KEFAG Zrt. kijelenti, hogy az általa vállalt munkák végzéséhez a szükséges hatósági 

engedélyekkel rendelkezik. 

KEFAG Zrt. a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges - a Felekre, azok képviselőire, 

kapcsolattartóira és további munkavállalóira vonatkozóan megadott - személyes adatokat 

kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR) II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli, és azokat 

a vonatkozó jogszabály által előírt megőrzési időszakon kívül törölni köteles.  

Felek a jelen szerződésből eredő bármely jogvita eldöntésére a Kecskeméti Járásbíróság, 

illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

                                                                             KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 

http://www.kefag.hu/

