SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: …………………………. (székhely:………………………….., adószám:
……………..) …………………….. Gyógyszertár (Cím:……………………………)
továbbiakban gyógyszertár (és fiókgyógyszertár) üzemeltető
másrészről: RECYCLOMED Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Lehel u. 11., Cg. 01-09899363), továbbiakban Kft.
között a 2012. évi CLXXXV. tv., továbbiakban Ht. és a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
alapján az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:
A Felek megállapítják, hogy a gyógyszertár a Ht. és a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
alapján jogosult és egyben kötelezett a lakosságnál felhalmozódott, lejárt eltarthatósági idejű,
vagy más okból fel nem használt humán gyógyszerek és fogyasztói csomagolásuk
hulladékainak begyűjtésében való részvételre; a Kft, mint a gyártók és forgalmazók által
létrehozott közvetítő szervezet pedig – ugyancsak a fenti két jogszabályban meghatározottak
szerint – a hulladék begyűjtésére ill. kezelésére. Felek megállapítják, hogy a hivatkozott
jogszabályok szerint a gyógyszerhulladék lakosságtól történő begyűjtésében valamennyi –
működési engedéllyel rendelkező – közforgalmú- és fiókgyógyszertárnak ellenszolgáltatás
nélkül részt kell vennie, s a gyűjtést úgy kell megszervezni, hogy az a gyógyszertár
betegellátási tevékenységét ne akadályozza.
(A kábítószernek minősülő gyógyszerek hulladékainak kezeléséről külön jogszabály
rendelkezik, az ilyen hulladékokra a jelen szerződés nem vonatkozik.)
1. A Felek megállapodnak, hogy a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §-a alapján a
gyógyszertár részére a Kft. olyan „egyutas” és egyszer használatos hulladékgyűjtő tartályt
– továbbiakban: tartályt – biztosít, amelyből az esetleg kiömlött folyékony
gyógyszerhulladék nem kerülhet a környezetbe és a már elhelyezett (bedobott)
hulladékhoz nem lehet hozzáférni. A tartályt a gyógyszerhulladék gyűjtése céljából a
gyógyszertár épületében kell elhelyezni, ami történhet:
a) a gyógyszertár közforgalomra nyitva álló helyiségében (officinában) oly módon, hogy
abban a lakosság a gyógyszerhulladékot a gyógyszertári személyzet közreműködése
nélkül helyezhesse el, vagy
b) a gyógyszertár közforgalomtól elzárt helyiségében. Ez esetben a gyógyszerhulladék a
gyógyszertári szakszemélyzetnek történő átadást követően kerül a tartályba.
A gyógyszertár a tartályt a gyógyszertár nyitva tartása alatt a lakosság részére
hozzáférhetővé teszi, ill. a gyógyszerhulladék gyűjtést a nyitva tartási idő alatt végzi.
2. A Kft. vállalja, hogy a gyógyszerhulladék-gyűjtő tartály paraméterei az 11/2017. (VI. 12.)
EMMI rendeletben foglaltaknak mindenkor megfelelnek. A tartályt az Orvos- és
Kórháztechnikai Intézet KT-A-2005/19/496 számon minősítette.
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3. A tartályokat a gyógyszer-nagykereskedők szállítják és adják át a gyógyszertárak részére,
melyet helyben a gépkocsivezetők állítanak össze, a Kft által megadott leírás alapján. A
nagykereskedők megyénkénti bontás szerint vállalták a gyógyszerhulladék begyűjtését.
A gyógyszer-nagykereskedő gépkocsivezetője a tartályokat dokumentáltan adja át, a
tartályokat 2 példányos űrlap kíséri.
A visszahozott készítményeket egyedi csomagolásukkal együtt kell a tartályban
elhelyezni. A készítményeket csomagolásuktól megfosztva, a porokat közvetlenül
beleszórni nem szabad! A fentiekről figyelemfelhívó szöveggel kell a betegeket is
tájékoztatni. A tájékoztatót a Recyclomed Kft. készíti el.
A tartályban tűz és robbanásveszélyes készítményeket, kábítószer tartalmú
készítményeket, valamint a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. §. (1) bekezdés 4.a)
pontja szerinti injekciós tűt elhelyezni nem lehet.
4. A gyógyszertár vállalja, hogy amennyiben igény van rá, a gyógyszerhulladék elhelyezés
során segítséget nyújt a betegek részére (gyógyszerhulladék átválogatása, tartályba történő
elhelyezése).
A gyógyszertár vállalja, hogy figyelemmel kíséri a tartály telítettségét (a gyűjtőkonténer
telítettsége a konténerben található keresztrúd magassága), mely alapján szükség esetén
írásos értesítést küld visszaküldési szándékáról.
A gyógyszertár nyilvántartása alapján figyeli, hogy a tartály, telítettségétől függetlenül,
legalább 6 havonta kicserélésre kerüljön; a cseretartály igényét írásban jelzi a begyűjtést
végző nagykereskedőnek.
Nagykereskedő:
Ügyintéző:
Tel:
Fax:

5. A Kft. vállalja, hogy a gyógyszertárból a tartályt legalább 6 havonta elszállíttatja, és
egyidejűleg cseretartályt biztosít a gyógyszertár részére. Gyógyszertár kérésére szükség
szerint soron kívül is vállalja – az írásos kérés beérkezésétől számított max. 72 órán belül
– az elszállítást.
6. A gyógyszertár a tartályt oly módon zárja le, hogy az megakadályozza a konténerből
történő bármilyen hozzányúlási lehetőséget, valamint a kiszóródást. A tartályt tetővel, és a
kísérő origináló ellenőrző csíkkal majd ragasztószalaggal keresztben és körben is
átragasztott módon kell lezárni. A lezárást a gyógyszertár az ellenőrző csíkon
bélyegzőjével és kézjegyével hitelesíti.
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A gyógyszertár a Kft által a tartályhoz 2 példányban mellékelt űrlapot kitölti, melyen a
gyógyszertár adatai (neve, címe) szerepelnek, valamint a visszaküldés dátuma. Az űrlapot
a gyógyszertárvezetőnek illetve megbízottjának alá kell írni.
Az űrlapon az azonosítószám megegyezik a tartályon lévő azonosítóval, amely alapján
bármikor visszakereshetővé válhatnak a begyűjtésről szóló adatok.
Az űrlapokat a gyógyszertár átadja a gyógyszer-nagykereskedő részére, melyből egy
példány a nagykereskedőnél marad megőrzésre, a második példány a tartályt kíséri.
7. A hulladékgyűjtő tartályok gyógyszertár részére történő kihelyezésének, ill. a
gyógyszertártól való elszállításának költségei a Kft.-t terhelik.
8. A jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, a Kft. igény szerint 1 vagy 2 darab
hulladékgyűjtő tartályt ad át a gyógyszertár részére. A gyógyszertár a jelen szerződés
aláírásával 1 vagy 2 darab tartály átvételét nyugtázza.
9. A jelen szerződést bármelyik fél az év végével 3 hónapos felmondási idővel jogosult
felmondani. Rendkívüli felmondásra, mindkét félnek, a másik fél súlyos és ismétlődő
szerződésszegéskor van joga, 3 hónapos felmondási határidővel.
10. Jelen szerződés aláírásának napján lép érvénybe, és határozatlan időre köttetik.
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ht., a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet,
valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A szerződés szövege a Magyar Gyógyszerész Kamarával egyeztetésre került.

Budapest, 2018. ……………..

-----------------------------------RECYCLOMED Nonprofit Kft.

…………………., 2018. ……………..

----------------------------------Gyógyszertár
(pecsét, aláírás)

-----------------------------Fiókgyógyszertár
(pecsét aláírás)
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