
 

 

 
 
 Általános Alvállalkozói Keretszerződés  
 
1) Fővállalkozó megbízza Alvállalkozót – mint szakműhelyt –, hogy a Fővállalkozó internetes rendszerében szereplő, Alvállalkozóhoz irányított 
gépjárművek gumiabroncsainak szerelését, javítását, tárolását, elvégezze, a szükséges gumiabroncs- és keréktárcsa pótlásokat végrehajtsa, 
továbbá, hogy a selejtnek nyilvánított gumiabroncsok megsemmisítéséről gondoskodjon.  

2) A felek megállapodnak abban, hogy folyamatosan egymás rendelkezésére bocsátják az intézkedésre jogosult képviselők nevét, elérhetőségét. 
A fentiekkel párhuzamosan a felek megállapodnak továbbá, hogy Alvállalkozó a szakműhelyében jelentkező személyt nem tekinti automatikusan a 
Fővállalkozó képviselőjének, intézkedésre csak az Alvállalkozói szerződésben regisztrált képviselők jogosultak.  

3) Alvállalkozó a munkákat csak a Fővállalkozó, illetve annak intézkedésre jogosult képviselőjének írásos kezdeményezésére végezheti el. Ez 
azokra az esetekre is vonatkozik, amikor javítás során derül fény olyan meghibásodásra, amelyek kijavítása műszaki, vagy gazdaságossági 
szempontból indokolt. Kivételt képeznek ez alól a nettó 10.000 Ft alatti, kisebb javítási és szerelési munkák. Az írásos megrendelés hiányában 
elvégzett munkák ellenértékeként kiállított számlát a Fővállalkozó nem köteles befogadni.  

4) A munkák elvégzésére csak az internetes rendszerben szereplő gépjárművek jogosultak. Amennyiben a gépjármű rendszáma nem szerepel a 
rendszerben, úgy Alvállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a Fővállalkozóval a munka elvégzése előtt. A rendszerben nem szereplő gépjárművek 
munkáinak számláit csak akkor köteles Fővállalkozó befogadni, ha a gépjármű munkáinak elvégzésére előzetesen írásos engedélyt adott.  

5) Alvállalkozó a munkák elvégzése során csak a gépjármű műszaki dokumentációjában előírt mennyiségű és minőségű anyagot használhat fel. A 
beépített alkatrészekkel, felhasznált anyagokkal és az elvégzett munkával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint garanciális, illetve 
szavatossági felelősséggel tartozik.  

6) Alvállalkozó vállalja, hogy a nyári- és a téli átállás során Fővállalkozó részére lehetőséget biztosít szerelési kapacitásainak előzetes 
lefoglalására. Amennyiben az interneten vagy telefonon előre egyeztetett időpontban flottapartner a gépjárművet a szakműhely rendelkezésére 
bocsátja, a munkálatokat köteles haladéktalanul megkezdeni. Ellenkező esetben flottapartner panasszal élhet, ami a munkálatok ellenértékét 
tartalmazó számla megtagadásával, rendszeres panasz esetén pedig a szerződés felmondásával is járhat.  

7) Alvállalkozó vállalja, hogy az átállások időtartamára a hozzá szállított, ill. leszerelt gumiabroncsokat az Alvállalkozói keretszerződés 
mellékletében található díj ellenében tárolja, valamint azok állapotát az elektronikus rendszerbe rögzíti. (rendszám, pozíció, méret, márka, mintázat, 
sebességindex, mennyiség, mintamélység)  

8) Alvállalkozó az elvégzett munkákról időszakosan - az ÁFA törvény 58.§ (1) bekezdésének megfelelően - minimum havonta egy számlát állít ki, 
melyet a Fővállalkozó átutalással teljesít. A felek 30 banki napos fizetési határidőben állapodnak meg, melynek feltétele a számla haladéktalan 
továbbítása postai úton Fővállalkozó, Alvállalkozói Keretszerződésben megadott címére. A gépkocsi vezetője semmilyen esetben sem jogosult a 
számla átvételére! Késedelmes fizetés esetén Alvállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat felszámolására 
jogosult.  

9) Alvállalkozó vállalja, hogy a hozzá irányított gépjárműveken elvégzett munkákat az erre kialakított internetes rendszerben a munkát követő 2 
munkanapon belül teljes körűen rögzíti. Fővállalkozó csak azon számlákat köteles befogadni, amely az internetes rendszerben rögzítésre került. A 
rendszer működtetésének leírása cégünk honlapján megtalálható, külön kérésre e-mailben elküldjük.  

10) Alvállalkozónak a számla mellékleteként elegendő elküldenie az internetes rendszer összesítőjét. Javasoljuk, hogy Alvállalkozó saját 
védelmében minden esetben készítsen munkalapot, amit a gépjármű vezetőjével írasson alá, mert vitás esetben erre szükség lehet. Amennyiben 
Alvállalkozó a munka elvégzését nem tudja igazolni, úgy Fővállalkozó megtagadhatja a számla kifizetését.  
 
Fővállalkozó az „összesítő” nélkül nem fogadja be a számlát! Ezen összesítő elkészítéséhez az internetes rendszerben ki kell tölteni a tárolt 
abroncsok adatait.  
 
11) a) Alvállalkozó vállalja, hogy a gumiabroncsokat az elvárható követelményeknek megfelelően, zárt raktárban tárolja. A tárolt kerekekben történt 
bármilyen okból (szakszerűtlen tárolásból eredő sérülés, lopás, elemi kár, stb.) eredő károkat a Fővállalkozó részére megtéríti.  
      b) Alvállalkozó kijelenti, hogy a raktározásra vonatkozóan megfelelő összegű és kategóriájú felelősségbiztosítással rendelkezik, ezt a 
Fővállalkozónak kérésére köteles bemutatni.  
      c) Alvállalkozó vállalja, hogy a tárolt gumik állapotát az internetes rendszerben pontosan rögzíti. A rögzített adatok valódiságáért kártérítési 
felelősséget vállal.  
      d) Amennyiben az Alvállalkozó a gumiabroncsokat nem a szerződésben megadott telephelyén tárolja, köteles arról gondoskodni, hogy 
Fővállalkozó utasítása alapján az legkésőbb 1 munkanapon belül telephelyén hozzáférhetővé tegye.  
 
12) Alvállalkozó vállalja, hogy tevékenységét a szakszerűség követelményei, valamint a 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet, az 1/1990 (IX.29.) 
KHVM rendeletek alapján végzi. Mindezeket úgy, hogy maximálisan figyelembe veszi Fővállalkozó érdekeit is, azaz mindig csak az indokolt 
műveleteket végzi el a még megfelelő műszaki színvonal biztosítása mellett. Biztosítja továbbá annak a lehetőségét, hogy Fővállalkozó 
kiválaszthassa az egymással azonos műszaki tartalmú megoldások esetén milyen módon kívánja elvégeztetni a javítást, optimalizálva ez által a 
műveletek költségszintjét.  

13) Jelen szerződés határozatlan idejű, amely az aláírás időpontjában lép hatályba. A szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti, a 
másik fél ajánlott postai levéllel történő értesítését követően, (súlyos szerződéskötés kivételével) 1 hónapos felmondási határidővel. Felmondás 
esetén a felmondó fél köteles a tárolt gumiabroncsokat 5 munkanapon belül térítésmentesen Fővállalkozó telephelyére szállítani.  

14) A Vállalkozó és a Megrendelő között korábban létrejött valamennyi Vállalkozási szerződés hatályát veszti jelen szerződés aláírásával.  

15) A felek az esetleges vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 45/2014. (II:26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
Jelen szerződést a felek átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 
 
Székesfehérvár, ...............................................  
 
 
 
_________________________________       _________________________________  

  Fővállalkozó                Alvállalkozó 


