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RAKTÁRI VIZSGÁLAT ÉS HELYSZÍNI SZEMLE MEGRENDELÉSE 

Megrendelő/Költségviselő:       
   

Cím és adószám:                 / 
   

Felelős személy:       
   

Értesítési telefon:                             E-mail: 
   

MEGRENDELÉS TÁRGYA 

1.) Termény megnevezése :        Mennyisége   MT 
   

2.) Tárolás helye, tároló típusa :        
   

3.) Kontakt személy és telefonszáma  :        
   

4.)  Teljes raktári vizsgálat (a 6 és 7 pontokat csak akkor kell kitölteni, ha ezt választotta) 

 Helyszíni szemle (mintakészítés és analízis nélkül, telefonon történő értesítéssel) 

5.) Mintavétel és mintakészítés módja:   - 500 tonnánként 

  - Silócellánként 

  - Fajtánként (amennyiben elkülöníthető) 

  - Tulajdonosonként (amennyiben elkülöníthető) 

  - Egyéb - Leírása:      

6.) Általános laboratóriumi vizsgálat tárgya: 

- Búza  MSZ takarmány (nedvesség, hl, tisztaság),  MSZ malmi (nedvesség, hl, tisztaság, fehérje,
 esésszám, sikér, sütőipari érték), Export (nedvesség, hl, tisztaság (742/2010/EU), fehérje, 

 esésszám, sikér), Szedimentáció (Zeleny), Alveográf (W,P/L), Egyéb:……………………… 

- Durumbúza:  MSZ (nedvesség, hl, tisztaság, fehérje, esésszám, sikér, acélos szemek)  Sárgapigment 

- Kukorica:  MSZ (nedvesség, hl, tisztaság), EEC (nedvesség, hl, tisztaság 742/2010/EU szerint) 

- Árpa:  MSZ takarmány (nedvesség, hl, tisztaság), Fehérje, MSZ sörárpa (nedvesség, hl, tisztaság, 

 fehérje, osztályozottság, csírázás),  EEC (nedvesség, hl, tisztaság 742/2010/EU szerint) 

- Cirok: MSZ (nedvesség, tisztaság, fehérje) 

- Napraforgó: MSZ (nedvesség, tisztaság, olaj, FFA), FOSFA (nedvesség, tisztaság, olaj, FFA),  Olajsav 

- Repce:  MSZ (nedvesség, tisztaság, olaj, FFA), FOSFA (nedvesség, tisztaság, olaj, FFA), 

 Erukasav, Glükozinolát  

- Szójabab:  Nedvesség,  Tisztaság,  Fehérje,  Olaj 

- Napraforgódara/ Szójadara:  Nedvesség,  Fehérje,  Hamu,  Zsír,  Rost, 

- Egyéb:………….. Vizsgálati paraméterek leírása:……............................................................................................. 

7.) Egyedi, speciális laboratóriumi vizsgálat tárgya: 

 GMO,  Mikrobiológia,  Mikotoxin - Megnevezése: ……………………………………., Egyéb:……………………... 

8.) Az áru közvetlen takarmányozási és élelmezési célra szánt termék*  Igen,  Nem (a megfelelő bejelölendő!) 

*kötelezően kitöltendő adat a NÉBIH által közzétett 8/2021. (III. 10.) AM rendelet alapján 

Megbízás kelte:………………………………………….      Megbízást adta:……………………………………..  

Megrendelést felvette:…………………………………..       (szóbeli vagy helyszíni megbízás esetén) 

Szolgáltatásaink a www.bureauveritas.hu honlapunkon található „Általános Szolgáltatási Feltételek” figyelembe vételével érvényesek! A megrendeléssel egyidejűleg 
hozzájárulását adja, hogy a Bureau Veritas Magyarország Kft. az Ön személyes adatait, a honlapon megtalálható “Adatkezelési tájékoztató” szerint, adatkezelőként kezelje. 


