
Szervezeti és Működési Szabályzat
Tervezet

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az az Alapszabályt alapul véve szabályozza a
Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége működését.

1. A percsoportok működése, jogai és hatásköre
A szövetség hirdetési és kommunikáció tevékenysége – melyet a Titkárságot közvetlenül
és személyesen irányító elnök vezet – folyamatosan érkeznek a tagok  a szövetségbe. A
tagokat az Alapszabály szerint az Elnökség veszi fel, melynek feltétele az éves tagdíj
befizetése.
Az éves tagdíj teremti meg ugyanis a hirdetések és a kommunikációs csatornák működésének fenntartási költségeit (Titkárság,
weboldal www.devizaados.eu ; tagi levelezőlista devizaadosok@googlegroups.com illetve a Facebook támogató csoport, a
Devizaadósok Szövetsége szervezése http://www.facebook.com/groups/devizaados/ )

1.1. A szabad ügyvédválasztás joga
A tag a kölcsönszerződése tartalma alapján - a pénzintézet és a fedezet – percsoportba
szerveződik. A percsoportba szervezett tag szabadon dönt arra nézve, hogy a
kölcsönszerződéseik bíróság előtti megtámadását

- egyéni – közvetlen ügyvédi megbízás
- csoportos – mások szervezte pertársaság
- szervezett pertársaság – a szövetség által támogatott pertársaság

útján bonyolítja.

1.2. Az ügyvédek választhatósága
A szövetség kialakítja az Ügyvédek Jegyzékeit.
- A Tagok által választott Ügyvédek Jegyzéke
- A tagok által választott pertársaságok Ügyvédeinek Jegyzéke
- A szövetség által ajánlott pertársaságok Ügyvédek Jegyzéke
egyben lehetőséget biztosít az ügyvédeknek, mint szolgáltatóknak a www.devizaados.eu
oldalon történő regisztrációra, mind az egyéni, mind a csoportos mind a szövetségi
keretekhez.
A percsoport alapvető stratégiai célja azonban a percsoporthoz kötődő pertársaság(ok)
megszervezése és támogatása. Ezt a szervezési feladatot a szövetség elnöksége által megbízott
és a percsoport tagság nyílt szavazással megerősített percsoport elnöke látja el. A percsoport
elnökre a szövetség tisztviselőivel szemben támasztott követelmények érvényesülnek, azaz a
tisztséget elfogadó nyilatkozat aláírására kötelezett.

1.3. A percsoportok irányítása és ellenőrzése
A percsoport elnökök tevékenységet – utalt hatáskörben – az azzal megbízott alelnök látja el.
A szövetségnek ugyanis elemi szüksége van a konkrét perfolyamatok nyomon követésére és
miután a pertársaságot a választott ügyvédek képviselik, őket az ügyvédi titoktartás köti. A
szövetség irányába történő információ és adatszolgáltatással kapcsolatosan a pertársaságok
tagjait ez a fajta titoktartás nem köti, így a szövetség tagjának tagi kötelezettsége a percsoport
elnök, illetve a szövetség illetékes tisztségviselőinek, alelnök, elnök tájékoztatása.
Az elnök, illetve az általa vezetett Titkárság stratégiai okokból folyamatosan nyilván tartja és
szemmel tartja a deviza-elszámolású hitelszerződések bíróság előtti megtámadására irányuló
perek állását és helyzetét.

www.devizaados.eu
http://www.facebook.com/groups/devizaados/


1.4. A percsoportok és - ezen keresztül - a pertársaságok számára
biztosított ajánlások és szolgáltatások
A percsoportok és a pertársaságok számára lényegi kérdés a kereset tartalma. A keresetet a
választott ügyvéd szerkeszti és nyújtja be az illetékes bíróságnak, ezzel együtt annak
tartalmába a pertársaság tagját is beleszólás illeti.
Miután az egyes pénzintézetek kölcsönszerződési formulái eltérőek, így azok bíróság előtti
megtámadása is különféle lehet. Ezzel együtt, a deviza-elszámolású kölcsönszerződés
megtévesztő és és alkalmatlan termék. Mely tényállást a bíróságok előtt hitelt érdekmlően
igazolni szüksége.
Mindezek okán a szövetség az arra illetékes alelnök gondozásában az egyes percsoportok és
ezen keresztül a pertársaságok számára Ajánlások a deviza-elszámolású kölcsönszerződések
kereseteinek tartalmára címmel segédletet készít és bocsát rendelkezésre, egyben nyomon
követi és ellenőrzi azok alkalmazását és használhatóságát.

1.5. A pertársaságok indítása
A pertársaság megalakítására a percsoport elnökök tesznek javaslatot egyfelől a tagságnak,
másfelől az Elnökségnek. A pertársaság megalakításáról a percsoport tagjai szavazással
döntenek.  Egy-egy pertársaság kialakításáról a percsoport nyílt szavazással dönt. A szavazás
feltétele a percsoport tagság akarata illetve a pertársaságra ajánlatot tevő ügyvédeke
ajánlatainak ismerete. Egy-egy pertársaság megalakításánál legalább három ügyvéd ajánlatát
kell ismertetnie a percsoport elnöknek a tagsággal. A tagság minden lényeges körülmény
mérlegelését követően dönt az ügyvéd kiválasztásáról és a pertársaság megalakításáról. A
folyamatot az Elnökség koordinálja és ellenőrzi.

1.6. A pertársaságok, illetve a perek folyamatkövetése
A pertársaság ügyeiről, úgymint ügyvédválasztás, megalakulás, a kereset benyújtása annak
tartalma a percsoport elnök köteles folyamatos tájékoztatást nyújtani az i lletékes alelnöknek,
ki jelentési kötelezettséggel tartozik a Percsoportok Ügyei nyilvántartást közvetlenül vezető
elnöknek. A perek helyzetéről minden egyes elnökségi ülésre jelentést készít az arra illetékes
alelnök. Az elnökség szükség esetén határozatot hoz, a percsoportok illetve a pertársaságok
támogatásának további módozatait illetően.

2. Szövetségi perilleték alap
A devizaadósok legfőbb problémája egyfelől az, hogy nem ismerik egymást (ezért  gyűjti őket
a szövetség) másfelől az,  hogy anyagi helyzetük sok esetben nem engedi meg az egyén
pereknél magas perilleték miatt, hogy bíróság előtt támadhassák meg a kölcsönszerződéseiket,
ezúton érvényesítve jogaikat. Legjobb lenne, ha a devizaadósok illetékmentességet
kaphatnának törvény adta joggal, ám amíg ez az állapot nem áll elé, addig is keresni kell a
lehetőségét annak, hogy ezt a „magas anyagi küszöb”  átléphető legyen.
Lehetségesnek látszik egy, a jelenlegi jogi helyezet és a szövetkezés előnyeinek kihasználása.

A jelenlegi jogi helyzetben egy-egy per illetéke maximálva van. Ez összegszerűségét tekintve
900.000,- Ft.

Tíz pénzintézet ellen egy-egy pertársasággal indított per perilletéke 10 * 900.000,- Ft
összesen 9 millió forint. Ha és amennyiben a szövetségnek van 1000 fizető tagja, úgy a tagi
külön egyszeri – 9.000,- Ft-os - befizetéssel előteremtheti 10 bank elleni keresethez a
perilletéket, miáltal szélesre tárja a kapukat a devizaadósok előtt.



Ez a felismerés azt hozza magával, hogy a szövetségnek a tagjai érdekében intenzív
tagtoborzást kell folytatni, hogy elérhesse azt a kritikus tömeget, amikor már ilyen eszközzel
is élni tud. Ez lehet ugyanis a tömeges perek alapja, melytől az ellenérdekű felek elleni
pernyertességet remélhetjük.

3. Az Elnökség működése

3.1. Az elnökség ülései
Az Elnökség az alapszabálynak megfelelően két havonta elnökségi ülést tart, mely történhet
Skype konferencia útján is, melyen az „elhangzottak” egyből írásban is megjelennek, melynek
szerkesztett írásbeli dokumentuma a jegyzőkönyv.

3.2. Az elnökség munkatervei
Az elnökség éves és kéthavi munkaterveket készít, melyeket az elnök terjeszt az elnökség elé.

3.3. A Titkárság
Az elnökség és a szervezet működését Titkárság támogatja, melyet az elnök közvetlenül
irányít, ami egyben azt jelenti, hogy az úgynevezett főtitkári funkciókat is ő látja el.  A
titkársági feladatok ellátása számlaképes vállalkozással történik, melynek költségeit a
szövetség a tagdíjakból fedezi. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szövetség nem foglalkoztat
alkalmazottat és maga az elnök sem vesz fel tiszteletdíjat. A titkársági funkciókat vállalkozás
formájában, illetve keretein belül biztosítja. A titkársági funkciókat ellátó társasággal a
szerződést – amennyiben a társaságban az elnök érintett – a két alelnök írja alá, egyben
gondoskodik a teljesítés igazolásáról és a kifizetések feltételeiről.

4. Titkársági funkciók
- Tagfelvétel adminisztrálása
- Tagfelvétel előterjesztése
- Tagnyilvántartás
- Tagdíjbefizetés nyilvántartása
- Számlakezelés
- Pénztári ki és befizetések
- Könyvelés, adózás, jelentési kötelezettségek
- Statisztikai jelentési kötelezettségek
- Levelezés
- Weboldal szerkesztés
- Weboldal üzemeltetés
- Facebook támogatói csoport működtetés
- Hirdetések feladása



5. A költségvetés
Alapszabály szerint az éves költségvetés elkészítéséért az elnök a felelős, melyet a Közgyűlés
hagy jóvá, és az Ellenőrzési Bizottság tart kontroll alatt.

5.1. A 2011. évi tagdíj
A tagdíjat a Közgyűlés a rendes tagok számára 1.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A 2011.
évi tagdíjat egy összegben 12.000,- Ft a belépéskor kell megfizetni. A tagjelölt rendes taggá
akkor válik, ha a Belépési Nyilatkozatot aláírja, a tagdíjat befizeti és az Elnökség felveszi a
tagjainak sorába.

5.2. A 2011. évi költségvetés

5.1.1. Bevételek
Az alapító tagjelöltek száma: 122 fő
Tervezett rendes tagok száma: 100 fő
2011. évi tagdíj: 100 fő * 12.000,- Ft = 1.200.000,- Ft
Tagdíj bevétel: 1.200.000,- Ft

5.1.2. Kiadások
- Alapítási költségek (ügyvédi díj, illetékek, pecsét, számlanyitás, stb.)
- Hirdetési, kommunikációs költségek
- Működési költségek (Könyvelő, IT szolgáltató)
- Költségtérítés
- Egyéb kiadások
- Tartalék

6. Perilleték alap
A perilleték alapra az elnök elkülönített számlát nyit, melynek jelentősége akkor áll elő, ha
sikerül a fizető tagság létszámát 1000 fő fölé szervezni.

7. A bizottságok működése
A szövetség
- ellenőrzési
- fegyelmi
bizottságokat működtet az alapszabály szerint. A bizottságok munkáját a bizottsági elnök
szervezik és irányítják az alapszabályban foglaltak szerint.

8. Munkabizottságok

8.1. Szervezési és Kommunikációs Munkabizottság
A munkabizottságot az elnök szervezi és irányítja a tagokból álló önkéntesek részvételével.
A bizottság önkéntes tagjai – a szervezők.- alapvetően az Interneten tartják a kapcsolatot és
végzik a tagtoborzó, illetve a szervezést támogató munkájukat.
Kommunikációs csatornák:

- Facebook csoport http://www.facebook.com/groups/devizaados/
- Skype konferencia
- Tagi levelezőlista devizaadosok@googlegroups.com

http://www.facebook.com/groups/devizaados/


8.2. Percsoport elnökök munkabizottsága
A munkabizottságot – utalt hatáskörben – a percsoportokat felügyelő alelnök szervezi és
irányítja. Faladatuk a percsoportok működésének a biztosítása, az ügyvédválasztás
szervezése, a pertársaságok kialakítása, útra bocsátása, a pertársaságok tevékenységének
nyomon követése. Információ szolgáltatás a percsoport tagságnak illetve az elnökségnek.
Kommunikációs csatornák:

- Skype konferencia
- Tagi levelezőlista: devizaadosok@googlegroups.com

Készítette: Tilk László Géza

Budapest, 2011-09-26


