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A FIATA FCT-t a FIATA a célból dolgozta ki, hogy a szállítmányozók a FIATA szervezetén 
belül használják. A FIATA FCT megbízó részére történő kibocsátásával a szállítmányozó 
felelősséget vállal arra, hogy az árut a rendeltetési helyére továbbítja az általa kijelölt 
közvetítőn keresztül. A FIATA FCT azután adható át a megbízónak, miután a szállítmányozó 
a küldeményt szállításra átvette. 

A FIATA FCT kiállításával a szállítmányozó igazolja, hogy felelősséget vállal arra, hogy a 
kapott - és az okmányokban rögzített - utasításoknak megfelelően gondoskodik az áru 
rendeltetési helyre történő továbbításáról. 

A szállítmányozó felelős azért, hogy a küldeményt az ő általa kijelölt képviselő a dokumentum 
birtokosának a rendeltetési helyén átadja a FIATA FCT hátoldalán kikötött feltételeknek 
megfelelően. 

A FIATA FCT-nek van egy korlátozó funkciója. A szállítmányozó csak az áru továbbításáért 
és átadásáért felelős. A FIATA FCT az FBL-lel ellentétben, nem olyan okmány amely a 
szállítmányozót fuvarozói felelősséggel ruházza fel. A felelősség mértékét az alkalmazható 
szállítmányozási feltételek szabályozzák. 

A FIATA FCT minden olyan esetben alkalmazható, amikor címzettnek történő áruszállításról 
kell gondoskodni. Az eladó a FIATA FCT inkasszálásával fizetést eszközölhet ki. 

A FIATA FCT átruházható amennyiben valaki rendeletére állítják ki. A FIATA FCT 
forgatmányozással ruházható át, mivel a küldemény átadása csak az eredeti okmány 
bemutatása esetén lehetséges. 

FIATA FCR kiállításakor a szállítmányozónak biztosítania kell, hogy: 

1. ő vagy képviselője (kirendeltség, közvetítő szállítmányozó) átvette az okmányokban előírt 
árut és az áru feletti rendelkezési jog egyedül őt illeti. 

2. az áru szemmel láthatóan megfelelő állapotban van. 

3. az okmányban szereplő adatok megegyeznek a kapott utasításokkal. 

4. fuvarokmányok (B/L, stb.) kikötései nem ellentétesek a kötelezettségekkel, amelyeket a 
FIATA FCR okmánnyal összefüggésben vállalt. 

5. egyezség szülessen arról, hogy ki a felelős a küldemény biztosításáról. 

6. egyértelműen meghatározott legyen a kiállított eredeti példányok száma. 

Postázás esetén a FIATA FCT okmányt csak ajánlott levélként tanácsos feladni. 

A FIATA FCT a hátoldalán hordozza a kibocsátó ország általános nemzeti szállítmányozási 
feltételeit. Az okmányt csak azok a szállítmányozók használhatják, akik ezen általános 
szállítmányozási feltételek alapján tevékenykednek. 

A lehető legnagyobb gonddal kell eljárni ezen iratok kitöltése során mivel a benne foglalt 
adatoknak pontosan meg kell felelniük a küldemény összes adatával. A kiállító szállítmányozó 
ezért a tevékenységért díjat jogosult kérni. 

 



 


