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Multimodális Fuvarokmány 

 

A FIATA Multimodális Fuvarokmány (FBL) egy fuvarozói típusú fuvarokmány, amelyet a FIATA 

azon szállítmányozók számára dolgozott ki, amelyek multimodális fuvarozást szervezők 

(MTO). 

Az FBL-t tengeri fuvarokmányként is ki lehet állítani. 

A dokumentum - amennyiben nincs ''nem-átruházható''-ként jelölve - átruházható. A 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) az FBL-t a UNCTAD/ICC Multimodális Fuvarozói 

Okmányokról szóló Szabályokkal (ICC. No. 481. kiadvány) összhangban levőnek tartja. Így az 

FBL-en a nemzeti szövetség logója mellett az ICC-é is megtalálható. 

Továbbá az átruházható FIATA Multimodális Fuvarokmány az ICC 'Útmutató az akkreditív 

műveletekhez az egységes akkreditív használati szokásokért' (UCP 500) kiadványában (ICC 

No. 515) ajánlott szállítmányozói fuvarokmányként szerepel. 

Az FBL-t kiállító, multimodális fuvarozást szervező szállítmányozó, vagy a tengeri fuvarozó, 

felelős a szállítás 'minőségéért'. A szállítmányozó nem csak azért vállal felelősséget, hogy az 

árut a rendeltetési helyére leszállíttatja, de minden fuvarozóért és egyéb 3. félért akit ő 

szerződtet, így a teljes szállítás 'minőségéért'. 

Az FBL kiállításával a szállítmányozó 666,67 SDR/egység vagy 2 SDR/bruttó árusúly 

kilogramm felelősségi szintet vállal az elveszett vagy megrongálódott áruért attól függően, 

hogy melyik a magasabb (FBL feltételek 8.3). Amennyiben a multimodális szállítás során az 

árut nem szállítják tengeri vagy folyami útvonalon akkor a felelősségi szint 8,33 SDR/kg bruttó 

súly kilogramm (FBL feltételek 8.5 fejezet). 

Amikor a multimodális szállítás során bekövezett kár a multimodális szállítás egy bizonyos 

szakaszának tulajdonítható, a szállítmányozó felelőssége az erre a szakaszra alkalmazható 

nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően korlátozott (FBL feltételek 8.6 fejezet). 

FIATA FBL kiállításakor a szállítmányozónak biztosítania kell, hogy: 

1. ő vagy képviselője (kirendeltség, közvetítő szállítmányozó) átvette az okmányokban előirt 

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. a szállítmány biztosításának mértékével a feladó egyetért 

5. egyértelműen meghatározott a kiállított eredeti példányok száma. 

Az FBL-t kiállító szállítmányozónak az FBL-ben szereplő feltételeknek megfelelően kell 

felelősségbiztosítást kötniük. 

Az FBL okmányt az MSzSz tagjai megvásárolhatják a Szövetség titkárságán 1.500 Ft-os áron. 

Az átvételhez szükséges nyilatkozat - és a meghatalmazás letölthető. A Szövetség a cégszerű 

aláírással és pecséttel ellátott dokumentumokat fogadja el hitelesként. 



 


