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mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
és

Címe (székhelye):
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
KSH törzsszáma:
GLN száma:
Bankszámla száma:
Felelős vezető neve:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
mint a lakossági gyógyszerhulladék visszafogadására és ártalmatlanításra alkalmas rendszer
kiépítésére és üzemeltetésére kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett)
között az alábbi feltételek szerint jött létre:

Preambulum
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a humán
gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályai szerint a gyógyszer forgalomba hozatali
engedélyének jogosultja –függetlenül attól, hogy a készítményt maga gyártotta vagy
importálta- köteles az általa belföldön forgalmazott termékből származó, a lakosságnál
felhalmozódott, valamint a gyógyszertárban, a lakosság ellátása során keletkezett
gyógyszerhulladékot begyűjteni, visszafogadni és ártalmatlanítani.
1. A szerződés tárgya
A Szolgáltató átvállalja a Kötelezettet –a jelen szerződés megkötésekor hatályos
jogszabályokban és azok esetleges módosításaiban rögzítettek szerint- terhelő
gyógyszerhulladék és csomagolása begyűjtési, visszafogadási és ártalmatlanítási
feladatokat, valamint az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
2. A Szolgáltató kötelezettségei
2.1.A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatai
jogszerűen végzi és a hulladék begyűjtéséhez és ártalmatlanításához szükséges
tevékenység ellátására szerződéseket köt az arra feljogosított szervekkel és
szervezetekkel.
2.2.Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
feladatait a jogszabályok előírásainak és a jelen szerződésben foglaltaknak
megfelelően teljesíti és kizárja, illetve nem teszi lehetővé, hogy az általa begyűjtött
hulladékhoz illetéktelenek hozzáférjenek.
2.3.A Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint átvállalt adatszolgáltatási
kötelezettséget a nyilvántartásában szereplő tényleges adatok alapján teljesíti.
2.4.A Szolgáltató a Kötelezettek által befizetett díjból a hulladékkezelői szolgáltatások, a
Szolgáltató működésével kapcsolatos költségek, valamint a folyamatos gyűjtés
fenntartásához kapcsolódó költségek fedezésére jogosult. Szolgáltató a Kötelezettek
által befizetett díjak felhasználásáról részletes éves elszámolást készít, melyet az üzleti
évet követő 30 napon belül a vele szerződéses kapcsolatban lévő Kötelezetteknek
megküld.
2.5.A Szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítése érdekében tevékenységéről –
különösen, de nem kizárólagosan- az alábbi nyilvántartásokat vezeti:
- a szerződéses kapcsolatban álló Kötelezettek jogszabályban rögzített adatai,
- a szerződéses kapcsolatban álló Kötelezettek által forgalomba hozott gyógyszer
mennyisége, az IMS alapján (a 4.2. pont figyelembevételével),
- a hulladékkezelőkkel megkötött szerződések teljesítésével kapcsolatos adatok, a
ténylegesen begyűjtött és ártalmatlanított hulladék mennyisége és a kezelés
költsége.
2.6. A Szolgáltató a Kötelezett írásban benyújtott igénye alapján –a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül- írásbeli igazolást ad ki, amiben tanúsítja a
Kötelezett részvételét a Szolgáltató begyűjtő és ártalmatlanító rendszerében.
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3. A Kötelezett kötelezettségei
3.1. A Kötelezett vállalja, hogy első alkalommal jelen szerződés aláírásától számított 15
napon belül, a későbbiekben pedig minden év január 31.-én megadja azon
készítményei listáját, amelyeket forgalmaz és amelyekre nézve ily módon
visszagyűjtési kötelezettsége áll fenn.
Fenti tájékoztatásokat a Szolgáltatónak címzett ajánlott levélben kell teljesíteni.
3.2 A Kötelezett vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezettségeinek
határidőben eleget tesz.
4. A szolgáltatási díj megállapítása
4.1. A felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj kiszámításánál az előző naptári év
patikai IMS adatait (12 havi MAT) veszik figyelembe.
A szerződő felek a Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei
teljesítésének ellenértékeként a Kötelezett belföldi,
fentiek szerinti
gyógyszerforgalmára vetítve 0,74 Ft + ÁFA/doboz Szolgáltatási díjat állapítanak
meg.
4.2. Szolgáltató jogosult a 4.1. pont szerint számított negyedéves szolgáltatási díjról a
tárgynegyedév 15. napjáig számlát kibocsátani.
Amennyiben a Kötelezett saját nyilvántartása szerint, a teljes évi időszak kumulált
eladási adatai 5 %-nál jobban eltérnek az IMS statisztikájától, kezdeményezheti a
díjfizetés alapjául szolgáló mennyiség módosítását. Ez esetben a felek – szükség
esetén az IMS szakembereinek bevonásával – kötelesek egyeztetni, és ha az eltérés
bizonyítható, a számlákat módosítani.
5. A szolgáltatási díj megfizetése
5.1. A Kötelezett a 4. 2. pont szerint kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül
köteles a számla összegét a Szolgáltató K&H Bank: 10201006-50227901 sz.
számlájára átutalni.
5.2. A díjfizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a tárgyidőszakra
vonatkozó, szabályszerűen kiállított és kézhez vett számlán megjelölt összeget a
Szolgáltató bankszámláján az azt vezető pénzintézet jóváírta.
5.3. A kötelezett fizetési késedelme esetén a mindenkori törvényes kamat megfizetésére
köteles, melynek esedékessége a késedelmesen kiegyenlített számlát követő első
számla megfizetésének időpontja.
6. A szerződés hatályba lépése és időtartama
6.1. A jelen szerződés aláírásakor lép életbe és határozatlan időtartamra szól.
6.2. Kötelezett jelen szerződést felmondhatja írásban, indoklás nélkül, 3 hónapos
felmondási határidővel, minden naptári év december 31. napjára.
6.3. Szolgáltató a szerződést 3 hónapos határidővel felmondhatja, ha a Kötelezett a
szolgáltatási díjfizetési, illetve egyéb szerződéses kötelezettségét írásbeli felszólítás
ellenére póthatáridőre sem teljesíti.
6.4. Ha a Szolgáltató a jelen szerződés 2.1. pontja szerinti jogosultságát elveszíti, úgy a
jelen szerződés automatikusan megszűnik.
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7. Egyéb rendelkezések
7.1. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződésben rögzített adatok
megváltozása esetén azt a másik féllel 8 napon belül írásban közlik.
7.2. Amennyiben a Kötelezett a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem
szerződésszerűen teljesíti, a szerződést elfogadható jogalap nélkül a 6.3. pontban
foglaltaktól eltérő időpontban felmondja, úgy a Szolgáltatónak vagy harmadik
személynek okozott kárt köteles megtéríteni.
7.3. A jelen szerződés megszűnéséről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a
környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ Országos Tiszti-főorvosi Hivatalát.
7.4. A szerződő felek megállapodnak, hogy ha a Kötelezettnek a Szolgáltatóval szemben
fennálló más jogviszonyból eredő vitatott vagy bíróság által jogerősen megállapított
követelése van, a jelen szerződés alapján fizetendő díjakba követelése nem számítható
be.
7.5. A szerződő felek az esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján kívánják rendezni és
csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely esetre a Fővárosi vagy a
Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
7.6. A Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítés esetén kötbér megfizetésére köteles, ami
a szerződésszegéssel érintett ellenérték 20 %-a és a Kötelezett által fizetendő
ellenértékből – a szerződésszegést követő első számla kiegyenlítésekor – levonásra
kerül.
7.7. A szerződő felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó, a jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben pedig különösen a Polgári törvénykönyv, a hulladékokról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a humán gyógyszerek és csomagolásuk
hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet, a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003 (X.
18.) Korm. rendelet, továbbá a kapcsolódó és mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2015. -----------------
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