
FIATA alapszabály  

1. Fejezet  
Megnevezés és székhely 

1.1      A Svájci Polgái Törvénykönyv (ZGB) alapján, a szövetség neve "FEDERATION 
INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TRANSITAIRES ET ASSIMILES", "INTERNATIONALE 
FOEDERATION DER SPEDITEUR-ORGANISATIONEN" and "INTERNATIONAL FEDERATION OF 
FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS", rövidítve "FIATA".  

1.2      A FIATA a mellékletben található logo (amely magában foglalja a FIATA rövidítést) alatt 
mőködik. A FIATA birtokolja az összes jogot, amely e logo-hoz főzıdik.  

1.3      A FIATA székhelye Zürich, a titkárság székhelye is ez.  

2. Fezejet 
A szervezet céljai 

2.1      A FIATA célja, hogy a nemzeti és regionális szállítmányozási tömörülések érdekképviseleti 
szervezeteként nemzetközi szinten védelmezze, elısegítse és koordinálja a szakmai és ágazati 
érdekeket, különös tekintettel a következı területeken:  

2.1.1      Kapcsolattartás a nemzetközi és nemzetek feletti közlekedési és kereskedelmi 
érdekeltségő szervezetekkel és szövetségekkel;  

2.1.2      A szövetség céljainak megfelelıen tagként résztvenni ezekben a szövetségekben, 
tömörülésekben vagy - amennyiben hasonló célokat szolgálnak - együttmőködni velük;  

2.1.3      Aktív részvétel a szokásos nemzetközi jogszabályok alakításában;  

2.1.4      PR munka segítségével alakítani a szállítmányozó iparág arculatát és 
elfogadottságát; 
 
2.1.5      Publikációk és szakirodalom kiadása; 2.1.6 A tagok támogatása; 2.1.7 
Szakképzési és továbbképzési szolgáltatások nyújtása;  

2.1.8      A szolidaritás, a tisztességes verseny, valamint üzleti és mőszaki tapasztalatok 
cseréjének elısegítése;  
 
2.1.9      Általános és specifikus kereskedelmi és szállítási kérdések napirenden tartása.2.2 
A FIATA non-porfit szövetség.  

3. Fejezet 
Tıke és felelısség  
 
3.1      Az alapok, amelyekbıl a FIATA a tevékenységét finanszírozza a belépési- és tagsági 
díjakból, az adományokból és a FIATA speciális szolgáltatásaiból származó bevételekbıl 
összegzıdnek. 
 
3.2      A szövetség felelıssége a saját vagyonára korlátozódik. 

4. Fejezet  
Tagság  
 
4.1      A FIATA tagjai lehetnek:  
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a) Nemzeti szövetségek;  
 
b) Csoportos tagok; 
 
c) Egyéni tagok;  
 
d) Tiszteletbeli tagok.  
4.1.1     A tagoknak a legjobb tudásuk és az Alapszabály szem elıtt tartásával, továbbá az 
Elnökség üzleti szabályainak és elıirásainak, ill. a közgyőlési határozatok betartásával kell 
hozzájárulni a FIATA célkitőzéseinek teljesítéséhez. 
 
4.1.2     A tagoknak - különösen statisztikai célokra - adatokat kell szolgáltatniuk a FIATA 
részére.  
 

4.2       Nemzeti szövetségek 
 
A Nemzeti Szövetségek olyan szervezetek, amelyek egy ország szállítmányozási szektorának 
egészét vagy egy részét képviselik. 
 

4.2.1     A Nemzeti Szövetségek felvételérıl és kizárásáról az Elnökség javaslata alapján a 
Közgyőlés határoz. A döntés végleleges. 
 
4.2.2    Minden egyes Nemzeti Szövetségnek - aktív és passzív - javaslat tételi joga, 
valamint jelölési és szavazati joga is van. 
 
4.2.3     A Nemzeti Szövetségeknek joguk van használni a FIATA logót a kiadványaikon. 
Csak a Nemzeti Szövetségeknek van joguk arra, hogy a FIATA elıirása szerint FIATA 
dokumentumokat bocsássanak a tagjai rendelkezésére. 
 
4.2.4     Kivételes esetekben az Elnökség javaslatára a Közgyőlés Egyéni Tagnak is 
megadhatja a Nemzeti Szövetség státusát, arra az idıszakra, amíg az adott ország nem 
alapít szövetséget és amíg nincs végleges döntés egy a Nemzeti Szövetségként való 
felvételrıl. 
 
4.2.5     A FIATA titkárságának azonnal értesítenie kell az adott ország Nemzeti 
Szövetségét, amennyiben egy másik nemzeti szervezettıl kérelem érkezik a Nemzeti 
Szövetség státusra. Az eredeti Nemzeti Szövetségnek joga van ez ellen tiltakozni az 
Elnökségnél 4 héten belül. A tiltakozásról a Közgyőlés hivatott dönteni.  
 

4.3       Csoportos tagok  
 
Csoportos tagok lehetnek:  

a) Nemzetközi szervezetek, amelyek egy-egy országcsoport szállítmányozási iparát 
képviselik; 
b) a FIATA-val azonos, vagy hasonló érdekeket képviselı nemzetközi szállítmányozói 
csoportok; 
c) nemzetközi szövetségek, amelyek tagjai a szállítmányozási ipar valamely alágában 
tevékenykednek. 
Az a)-nak megfelelı tagság csak akkor lehetséges, ha a nemzetközi szervezet minden tagja 
olyan nemzeti szövetség, amely Nemzeti Szövetségként a FIATA tagja.  
 
4.3.1      A Csoportos tagok felvételérıl és kizárásáról az Elnökség javaslata alapján a 
Közgyőlés határoz. A döntés végleges. 
 
4.3.2      Minden Csoportos tagnak van szavazati joga - amely jogát a képviselıjén 
keresztül gyakorolhatja - valamint megválasztható.  
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4.4       Egyéni tagok 
 
Egyéni tag szállítmányozó vállalkozás vagy más jogi személy lehet, amely szorosan kapcsolódik a 
szállítmányozási iparhoz.  
 

4.4.1      Egy szállítmányozási vállalkozás Egyéni tagként való felvételéhez szükséges az 
illetı ország Nemzeti Szövetségének írásbeli jóváhagyása. Az egyéni tagok felvételérıl és 
kizárásáról az Elnökség határoz. A döntés végleleges. 
 
4.4.2      Az Egyéni tagoknak nincs javaslattételi joguk, nem rendelkeznek szavazati joggal 
és nem választhatók.  
 

4.5      Tiszteletbeli tagok 
 
A Tiszteletbeli tagok, olyan személyek akik különleges szolgálatot tettek a FIATA-nak vagy a 
szállítmányozói iparnak.  
 

4.5.1      A Tiszteletbeli tagság adományozásáról vagy visszavonásáról az Elnökség 
javaslata alapján a Közgyőlés határoz. 
 
4.5.2      A Tiszteletbeli tagok ebben a minıségben nem rendelkeznek javaslattételi, 
szavazati joggal és nem választhatók.  
 

4.6       A tagság kezdete, felfüggesztése és megszünése  
 

4.6.1      A tagság a felvételrıl szóló határozat írásba foglalásával, valamint a belépési- és 
tagdíj befizetésével kezdıdik. 
 
4.6.2      A tagságot fel kell függeszteni, amennyiben a tag nem teljesíti idıben a pénzügyi 
kötelezettségeit. A titkárságnak irásban kell értesítenie a tagot a felfüggesztés tényérıl. A 
felfüggesztést semmisnek kell tekinteni amint a tag a teljes hátralékot befizeti. 
 
4.6.3      A tagság megszőnhet: 

a) Visszalépéssel, a naptári évhez képest számított 6 hónapos felmondási idı 
betartásával. A nyilatkozatot a tagsági viszonyról való lemondásról ajánlott 
levélben kell elküldeni a FIATA titkárságának. 
 
b) A Nemzeti Szövetség, Csoportos vagy Egyéni tag jogi személyiségének 
megszünésével; 
 
c) Egyéni tag esetén akkor is a, ha a pénzügyi kötelezettségeit a második irásbeli 
felszólítás kézhezvételétıl számított négy héten belül sem rendezi; szállítmányozó 
vállalkozás esetén ha a tagság a nemzeti szövetségnél megszőnik. 
 
d) Kizárással, amelyrıl az Elnökség elıterjesztése alapján a Közgyőlés határoz, ha 
a tag jelentıs mértékben a FIATA érdekei ellen cselekszik, két tagdíj 
megfizetésével hátralékba kerül, vagy más fontos ok állt elı. Fontos ok lehet 
például, ha a tagság kétszer felfüggesztésre került.  

4.6.4      Amennyiben a Nemzeti Szövetség vagy Csoportos tag tagsága megszőnik a FIATA 
testületekben tevékenykedı képviselıi is visszavonásra kerülnek. A tiszteletbeli tagságot 
nem érinti ez a rendelkezés. 
 
4.6.5 Ha a tagsági jog a 4.6.2. pont alapján kerül felfüggesztésre, az Elnökség határoz, 
hogy az érinett tag által delegált képviselı tagsága megszőnik vagy sem.  
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4.7       A belépési díj és tagdíj 
 
A tagok kötelesek:  

a) megfizetni a belépési dijat a felvételrıl szóló írásos információtól számított 4 héten belül 
 
b) megfizetni az éves tagdíjat minden év május 31-ig.  
 
4.7.1      A tagdíj, amely a tagsági státustól és a FIATA szükségleteitıl függ (a költségvetés 
alapján), többféle kategóriára oszlik. A kategóriák meghatározása a Nemzeti Szövetségek 
és a Csoportos tagok esetében a tagország gazdasági állapotától függ. A tagdíj besorolásról 
az Elnökség dönt. 
 
4.7.2      A tagsági díj mértékét a Közgyőlés határozza meg. A tagdíj maximális nagysága 
nem lépheti túl a 75.000 CHF-et. 
 
4.7.3      A tagdíjakról szóló szabályzatban kell rögzíteni azokat a részadatokat, amelyeket 
a Közgyőlésnek kell benyújtani jóváhagyásra. Az idıszakos kivételekrıl és a belépési 
dijakról az Elnökség dönt. 
 
4.7.4      A Tiszteletbeli tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni. 
 
4.7.5      A visszalépı, visszavonult vagy kizárt tag köteles megfizetni az összes tartozását 
a kilépés idıpontjáig, annak költségeivel és kamataival együtt.  

5. fejezet 
Szervek 
 
5.1       A FIATA szervei a következık:  

a) a Közgyőlés;  
 
b) az Elnökség; 
 
c) a Kibıvitett Elnökség;  
 
d) a könyvvizsgálók.  
 

5.2       A Közgyőlés 
 

5.2.1      A Közgyőlés kötelezettségei a következık  
a) a Szövetség alaszabályának módosítása, 
 
b) a Szövetség tagjainak és csoportos tagjainak felvétele és kizárása, 
 
c) a FIATA tevékenységérıl szóló éves beszámoló jóváhagyása, 
 
d) a pénzügyi beszámoló és a költségvetés jóváhagyása, a könyvvizsgálói 
jelentések elfogadása, 
 
e) a napirend megállapítása és kibıvítése, 
 
f) az Elnökség beszámolójának elfogadása, 
 
g) az Elnökség tagjainak, az Elnök, a Fıtitkár és a Kincstárnok megválasztása és 
felmentése, 
 
h) a Kibıvitett elnökség választott tagjainak megválasztása és elbocsátása, 
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i) a könyvvizsgálók megválasztása, 
 
j) a Szekciók, Regionális Bizottságok és az Állandó Bizottságok elnökeinek és 
elnökhelyetteseinek megerısítése és felmentése, 
 
k) a tiszteletbeli tagság adományozása és megvonása, 
 
1) a tagság jellegének és a különbözı tagdijak meghatározása, 
 
m) a feltételek és szabályozás jóváhagyása, 
 
n) a Szekciók létrehozása, egyesítése és megszüntetése, 
 
o) a FIATA feloszlatása, 
 
p) a FIATA vagyonának felosztása a megszőnés esetén.  

 
5.2.2      A Közgyőlést az Elnöknek évente egyszer kell összehívni; az írásos meghívókat az 
ülés kezdete elıtt legalább 6 héttel kell kiküldeni a Nemzeti Szövetségeknek és a Csoportos 
tagoknak. 
 
5.2.3 A javaslatokat - a napirendre vagy módosítására - az ülés kezdete elıtt legalább két 
héttel kell benyújtani, ill. a titkárságnak eljuttatni. 
 
5.2.4      A Közgyőlésen az Elnök elnököl - amennyiben nem tud jelen lenni ez a feladat 
közvetlen elıdjét illeti. A Közgyőlést elnökölı személynek kell ellenjegyezni a Közgyőlés 
jelentısebb tanácskozásai levezetıje által készített jegyzıkönyveket. 
 
5.2.5      A szavazást a jelenlévık szavazatainak egyszerő többségével lehet eldönteni. Az 
alapszabály módosítása vagy határozathozatal a FIATA feloszlatásáról a jelenlévık 
szavazatainak kétharmados többségét igényli. Az évi rendes Közgyőlés a jelenlévı 
szavazatok számától függetlenül határozatképes. 
 
5.2.6      Az Elnökségnek Rendkívüli Közgyőlést kell összehívnia, amennyiben azt a 
szavazati jogokkal rendelkezı tagok legalább 20 %-a irásban kéri (az okok 
megjelölésével). A Rendkívüli Közgyőlést az írásos kérelem kézhezvételét követı nyolc 
héten belül össze kell hívni. 
 
5.2.7      Minden Nemzeti Szövetség 4 szavazattal rendelkezik, amelyeket maximum négy 
képviselı segítségével gyakorolhat. Amennyiben egy ország két Nemzeti Szövetséggel 
rendelkezik, mindkettı két szavazat felett rendelkezik. Minden Csoportos tagnak két 
szavazata van. Egy küldött - a sajátját is beleértve -maximum tizenkét szavazatot 
birtokolhat. 
 
5.2.8      A szavazás és a jelölés rendjét a választási szabályzatban kell lefektetni, amelyet 
a Közgyőlés hagy jóvá.  
 

5.3       Az Elnökség  
 

5.3.1      Az Elnökség tagja az Elnök, az Elnök közvetlen elıdje - aki egyben az Elnök 
helyettese -, a Fıtitkár, a Kincstárnok és ezen felül még maximum három másik tag 
(Vezetı Alelnökök). Az Elnökség összetételében a nemzetközi szállítmányozás 
reprezentatív keresztmetszetét kell adni. Az Elnökség minden tagja egy vagy több speciális 
részterületért felelıs.  
 
5.3.2      Az Elnökség a FIATA müködéséért, valamint az Alapszabály ill. a Közgyőlés 
határozatai alapján rá háruló feladatok elvégzéséért felelıs. Harmadik féllel szemben ellátja 
a FIATA képviseletét. Általános szabályként a képviseletet az Elnökség két tagjának kell 
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gyakorolnia. Az Elnökség felelıs hasonlóképpen a Szekciók, Regionális és Állandó 
bizottságok; valamint az Eseti munkacsoportok költségvetésének jóváhagyásáért. 
 
5.3.3      A Nemzeti Szövetségeknek és a Csoportos tagoknak írásban kell közölniük a 
titkársággal (legalább 4 hónappal a közgyőlés kezdete elıtt) a jelöltjeik nevét az Elnök, a 
Fıtitkár és a Kincstárnok tisztségére, valamint az Elnökség egyéb tagjainak jelölésére, 
megjelölve a részterületet is amelyet a jelölt képes lenne betölteni. 
Az Elnökség tagjainak hivatali ideje két év. A hivatali idı kezdete és vége a Közgyőléshez 
igazodik. A hivatali idejének kitöltésével az Elnök automatikusan az Elnök közvetlen 
elıdjévé válik újabb két éves idıtartamra. E idı letelte után ugyanúgy beválasztható az 
Elnökségbe, mint annak többi tagja, de nem lehet újra Elnök. 
Az elnökségi tagság véget ér, amennyiben a tag megyszőnik egy Nemzeti Szövetség vagy 
Csoportos tag képviselıje lenni. Az idı elıtti lemondás vagy a szavazással történı 
felmentés párhuzamosan maga után vonja az Elnökségbıl való kizárást.  
 
5.3.4      Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább négy tag - beleértve az Elnököt 
vagy helyettesét - jelen van. Az Elönkség a jelenlévı szavazatok többségével dönt. Egyenlı 
számú szavazatok esetén az Elnöké a döntı szavazat. Az Elnökség határozatainak 
jegyzıkönyvét a levezetınek elkészíteni, amelyet az Elnök ellenjegyez. 
 
5.3.5      Az Elönkséget szükség szerint kell összehívni, rendszerint évente legalább 
kétszer.  
 
5.3.6      A további részleteket az Elnökség által készített ügyviteli szabályzatban kell 
meghatározni, amelyet Közgyőlés hagy jóvá.  
 

5.4       Kibıvített elnökség  
 

5.4.1.      A Kibıvített Elnökség az Elnökség tagjaiból, valamint az Szekciók, a Regionális és 
Állandó bizottságok elnökeibıl áll. A hivatalból elnökségi tagok mellett, a Közgyőlésnek - 
maximum - 12 másik tagot választ (alelnökök), akiket a Nemzeti Szövetségek és a 
Csoportos tagok jelölhetnek. Minden Nemzeti Szövetségnek és Csoportos tagnak egy 
jelöltje lehet; a jelölésnek a Közgyőlés kezdete elıtt négy héttel kell megérkeznie a FIATA 
titkárságára. A Kibıvített Elnökség összetételének a lehetı legteljesebb mértékben 
tükröznie kell a nemzetközi szállítmányozás földrajzi összetétetlét és fontosságát. Az itt 
viselt tagság tiszteletbeli megbízatás és az érintettek titoktartásra kötelezettek. A 
Kibıvített Elnökség évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az Elnök a 
titkárság útján hívja össze.  
 
5.4.2.     A választott tagok hivatali ideje két év. Az újraválasztás lehetséges. 
 
5.4.3.     A Kibıvített Elnökség elnöke az Elnök. İ vagy helyettese elnököl az üléseken. A 
helyettest a Kibıvített Elnökség választott tagjai közül kell választani, két éves hivatali 
idıre, a jelenlévı szavazók egyszerő többségével. Az újraválasztás lehetséges. Az ülések 
határozatainak jegyzıkönyvét az igazgató készíti, amelyet az elnöklı személynek kell 
ellenjegyeznie.  
 
5.4.4     A Kibıvített Elnökség feladatai a következık: 

a) ajánlások készítése az Elnökségnek; 
 
b) a titkárság támogatása szakág specifikus és regionális kérdésekben; 
 
c) az éves jelentés elfogadása; 
 
d) a munkaprogram összállítása a Szekciók és az Állandó Bizottságok számára; 
 
e) a Szekciók munkáinak összehangolása; 
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f) az Állandó Bizottságok munkáinak összehangolása; 
 
g) a Regionális- és Állandó Bizottságok, valamint a Szekciók együttes munkájának 
összehangolása; 
 
h) a regionális érdekek védelme, valamint bizonyos tagok kijelölése regionális 
tevékenységekre és a FIATA képviseletére különbözı nemzetközi szervezetekben 
és az arról való beszámolás; 
 
i) egyéb a Közgyőlés által kijelölt feladatok.  

5.4.5.     A Kibıvített Elnökség a határozatait a jelenlévık szavazatainak egyszerő 
többségével hozza. Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt. 
 
5.4.6      A Kibıvitett Elnökség az ügyviteli szabályzatát maga állítja össze és ezt a 
Közgyőlés hagyja jóvá.  
 

5.5       A könyvvizsgálók  
 

5.5.1.      A Közgyőlés a tagjai közül két pénzügyi könyvvizsgálót és egy helyettes 
könyvvizsgálót választ. Egyikük sem lehet az Elnökség vagy a Kibıvített Elnökség tagja. A 
könyvvizsgálók feladata a fıkönyv és a mérleg vizsgálata valamint jelentés készítése a 
Közgyőlésnek arról, hogy a fıkönyvek és számlák megfelelnek-e a hatályos 
jogszabályoknak.  
 
5.5.2.      A könyvvizsgálókat két évre választják; újraválasztásuk lehetséges. A hivatali 
idejük kezdete és vége a Közgyőléshez igazodik.  

6. Fejezet 
A Fıtitkár és a Kincstárnok  
 
6.1       Az Elnökséggel kapcsolatos tevékenysége során a Fıtitkár biztosítja a FIATA 
alapszabályának, választási- és ügyviteli szabályzatának való megfelelést, valamint az Elnökség ill. 
a Közgyőlés határozatainak betartását. Össze hangolja a különbözı szervezetek tevékenységét és 
biztosítja a zavartalan mőködés feltételeit. 
 
6.2       A Kincstárnoknak gyakorlott könyvelınek és számvevınek kell lennie. İ felelıs a megfelelı 
könyvelési számlákért, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítéséért (költségvetés, mérleg, 
eredménykimutatás, záró értékelés stb.). Biztosítania kell az éves könyvvizsgálathoz az összes 
szükséges információt és indoklást, valamint az éves adóbevallást. A befektetési portfólió 
felügyelete is az ı feladata. Ezen felül többlet felelısséget kell viselnie közlekedés ill. logisztika 
területen.  

7. Fejezet 
Szekciók, Regionális Bizottságok, Állandó Bizottságok, Eseti Munkacsoportok 
 
7.1       Az Elnökségnek bizonyos feladatokat a Szekcióknak delegálhat a következı kérdésekben: 
szárazföldi-, tengeri-, légi- és multimodális szállítás, logisztika és vámügyek, kereskedelmi 
kedvezmények és információ technológia. 
 
7.2       Az Elnökség utasíthatja az Állandó Bizottságokat határozatok elıkészítésére, ajánlások 
gyüjtésére és szakmai tanácsadás ellátására. 
 
7.2.1.       Az Elnökségnek - a Kibıvitett Elnökséggel való konzultáció alapján - lehetısége van 
Regionális bizottságok alapítására, amelyek behatárolt politikai autonómiát kaphatnak kizárólag a 
saját régiójukra vonatkozó kérdésekben érvényes. A regionális bizottságok minden esetben 
nemzetek feletti szervezetek, továbbá saját tagjainak kell biztosítsák a finanszírozást.  
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7.3       Az Elnökség Eseti Munkacsoportokat hozhat létre különbözı specifikus feladatokra.  
 
7.4       Az Elnökségnek határoz ezen Bizottságok és Munkacsoportok összevonásáról és 
megszüntetésérıl. 
 
7.5       A Kibıvített Elnökség mérlegelése alapján, az összes sajátosságra ill. szervezeti összetételi 
adottságra figyelemmel, különbözı munkaszervek felállítása lehetséges. 
 
7.6       Ezen munkaszervek tagjai különbözı szakágak szakértıi kell hogy legyenek A hivataluk 
tiszteletbeli és titoktartásra kötelezettek. 
 
7.7       Az Szekciók és Állandó bizottságok ülései minden FIATA tag és érdekelt harmadik fél 
számára nyitottak, hacsak az ülés elnöke nyomós okból nem korlátozza a vendég részvételétt. A 
Regionális Bizottságok ülésein csak a teljes jogú tagjai és a megfigyelıi jogú tagjaik vehetnek 
részt. 
 
7.8       A különbözı munkaszervek a saját maguk által megfogalmazott ügyviteli rend szerint 
mőködnek, amelyet a Közgyőlés hagy jóvá ill. az Állandó Bizottságok esetén az Elnökség. 
 
7.9       A Nemzeti Szövetségek és Csoportos tagok egy képviselıt - és annak helyettesét - 
delegálhatnak - összevont szavazati joggal - minden FIATA Szekcióba. Ha több Nemzeti Szövetség 
és Csoportos tag is van egy adott országból, ezek együtt rendelkeznek egy szavazattal. 
 
7.10       Az Állandó Bizottságok és az Eseti Munkacsoportok tagjait az adott testület elnöke jelöli ki 
és a tisztségüket az Elnökség hagyja jóvá. 
 
7.11.       Az Szekciók és az Állandó Bizottságok elnökét és elnökhelyettesét a Kibıvített Elnökség 
javaslatára a Közgyőlés nevezi ki.  

7.11.1.      Az Eseti Munkacsoportok elnökei és a helyettesei a Kibıvitett Elnökség 
javaslatára az elnökség jelöli ki és menti fel. 
 
7.11.2.      Az Szekciók és Állandó Bizottságok elnökének és a helyetteseiknek hivatali ideje 
két év. A hivatali idı az idevágó Közgyőléssel kezdıdik. Az újraválasztás lehetséges. Az 
Eseti Munkacsoportok elnökének hivatali ideje az adott munkacsoport mőködési idejére 
korlátozódik.  

8. fejezet  
Titkárság,Igazgató 
 
8.1       A titkárság szervezeti felépítésérıl és a személyzeti kérdésekrıl az Elnökség dönt. A 
titkráságot az Igazgató vezeti, akit az Elnökség jelöl ki és ment fel. Az Igazgató a napi ügyvezetést 
önállóan látja el és teljesíti a munkaköri leirásában szereplı feladatokat. Ezen felül meg kell 
valósítania a Közgyőlés és az Elnökség határozatait.  
 
8.2.       Az Igazgató készíti a Közgyőlés, az Elnökség és a Kibıvített Elnökség üléseinek 
jegyzıkönyvét. 
 
8.3.       Az Igazgató jogosult van a FIATA összes szervezetének és munkaszervének az ülésén 
részt venni. 

9. Fejezet  
A szövetségi év 
 
A szövetségi év megfelel a naptári névnek.  
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10. fejezet  
Nyelvek  
 
A FIATA alapszabály német verziója a mérvadó. Ez fordításra kerül francia és angol nyelvre. Az 
üléseket francia, német és angol nyelven tartják, kivéve ha a kérdéses testület úgy dönt, hogy egy 
nyelvre korlátozza magát. 
 

11. fejezet  
Választottbíróság  
 
A tagok közötti ill. a FIATA és a tagok közötti viták esetében a bíróságok bevonásáról le kell 
mondani. A helyükre a választottbíróság kompetenciája lép, amelynek illetékességét a tagoknak és 
a FIATA-nak el kell fogadnia. Ezeknek a biróságoknak a székhelye Zürich. Az eljárás a Zürichi 
Polgári Eljárásrend alapján, valamint a választottbíráskodásról szóló jogi elıirásoknak megfelelıen 
történik. 
 

12. fejezet 
Végsı határozat 
 
Ez az Alapszabály a 2000. évi rendes Közgyőlést követıen után lép hatályba. E Alapszabály 
hatályba lépésével minden korábbi FIATA alapszabály és azok módosításai érvényüket vesztik. 
 


