
 

Kormányzói beszámoló a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének 2018-2019 

évi tevékenységéről 
 

Tisztelt Konvenció, kedves Barátaim! 

Kormányzói céljaim a 2018-2019 Lions évre az alábbiak voltak:  

 
Legfontosabb kormányzói célom az volt, hogy a kormányzótársaimmal, valamint a 
kabinettagokkal közösen, a három éves stratégiai célunknak megfelelően végezzük 
munkánkat annak érdekében, hogy elérjük a Szövetség létszámának tartós növekedési pályára 
állítását.  
Mindezt a felelős gazdálkodás, valamint a jogi szabályozottság kereteit figyelembe véve a 
konvenció felhatalmazásával illetve a kabinet támogatásával kívántam elérni. 
 
A stratégiai cél megvalósítását, azaz a nettó taglétszám növekedését két alapvető pillér - a 
meglévő tagok megtartása, valamint új tagok felvétele - megvalósításával kívántam elérni. 
A stratégiai tervben megfogalmazottaknak megfelelő ütemezéssel végrehajtandó kiemelt 
feladataim voltak: 
1. Tagfejlesztés, mint legfőbb feladat. 

1/A.  A klublétszám növelése új tagok beléptetésével 
1/B. A Szövetségnek még inkább szolgáltató Szövetséggé, a klubokat kiszolgálni képes 

                 centrummá kell válnia. 
2. Növelni kell a Szövetség képzési, oktatási hatékonyságát. 
3. Nemzetközi kapcsolatokat a fenti céloknak alávetetten bonyolítani. 

Az elfogadott kormányzói program megvalósítása során az alábbi eredményeket értük el: 
 
Az eltelt lions évben úgy sikerült a stratégiai cél első ütemére kitűzött célokat megvalósítani, 
hogy közel 100 fővel tudtuk növelni Szövetségünk taglétszámát. Ez a három éves stratégia cél 
megvalósulásának szilárd alapot nyújthat. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy nem a 
kormányzó, nem a kormányzóság, és még nem is a régió, vagy a zónaelnököknek köszönhető, 
ez az eredmény, hanem a kluboknak illetve a közel 920 magyar lionnak. A létszám növekedés 
okát döntően a program kiemelt elemét képező „szolgáltató Szövetség” programjának 
időarányos megvalósításában látom. Abban látom, hogy a klubok is azt érezték, hogy 
programunk megvalósításával szolgálni kívántuk Őket, valamint a klubtagokat. Az eredmények 
viszonylag rövid időn belül jelentkeztek. A klubok nagy része elfogadta és magáévá tette ezt a 
gondolatot három éves programokban kezdtek el Ők is gondolkodni, és maguk is a szolgáltató 
klub irányába mentek el. A klubok elkezdték keresni és megtalálni azokat a lehetőségeket, 
amellyel Ők maguk is szolgáltatni tudtak a klubtagság irányába és ezt köszönte meg tagság, 
melynek eredménye a létszám növekedése lett. 
 
Ez azonban egy komplex program keretében valósulhatott csak meg. Ennek meghatározó 
eleme volt a kommunikációs stratégia megvalósulása, amely maga után hozta a klubok 



 

aktivitásának növekedését. A klubok kommunikációjának erősödés, az egymás, valamint a 
központi programok megismerése, az egymás, valamint a központi programokban való 
részvételi hajlandóság erősítette. Ez jelent meg már a báli részvételnél (210 fő), de ez 
tükröződött vissza az egész lions évünk legjelentősebb programjánál a „Lions Nap” 
rendezvényeinél is amikor az ország 30 helyszínén közel egy időben 35 klub szervezte meg 
programját. Erre felfigyelt már a helyi mellett az országos média is. Természetesen ehhez az 
egészségügyi programunk újragondolása is kellett, amely méltán viszi jó hírnevünket nemcsak 
határon belül, hanem most már határom túl is. Ezek az egymásra épülő elemek egyik 
kiemelkedő szereplője az oktatás-képzés. Amely ugyan új helyszínen, új köntösben, de 
elődeink példáját követve, megújulva, ugyan de a jövőbevetett hittel éledt újjá.     
 Mindezt a Wanatka központ szolgáltató jellegének erősítése mellett felelős gazdálkodással 
valósítottuk meg. 
 

 A tagfejlesztés, mint legfőbb feladat: 

Két fő pillére:  

1/A.  A klublétszám növelése új tagok beléptetésével 

1/B. A Szövetségnek még inkább szolgáltató Szövetséggé, a klubokat kiszolgálni 

képes centrummá kell válnia. 

 

1/A.  A klublétszám növelése új tagok beléptetésével 

 
A vállaltaknak megfelelően kiemelt figyelmet fordítottunk az új klubok, fiókklubok alapítására. 
Az elmúlt időszakban 5 új klub alapítását segítettük, illetve fejeztünk be. A Szövetség tagjainak 
sorába 4 új lions klub felvételét javasoljuk  

- Sopron Lady Lions Club / létszám: 27 fő/ szponzor klub Sopron Lions Club 
- Debrecen Lions Club / létszám: 20 fő/ szponzor klub Első Nyíregyházi Lions Club 
- Békéscsaba Lions Club/létszám: 24 fő/ szponzor klub Szeged Lions Club 
- Budaörs Horizont Lions Klub / létszám: 20 fő / szponzor Klauzál Lions Klub 

 
- A New Generacion Lions Klub /létszám várhatóan 20 fő/alapítási folyamata 

elkezdődött, de még nem fejeződött be, felvételükre reményeink szerint a következő 
konvención kerülhet majd sor. 

 
Az eltelt lions évben 5 branch klub alapítását támogattuk, amelyből már megalakult 3 branch 
klub: 

- Pécs Kismama Klub / létszám: 14 fő / szponzor klub Pécs Normandia Lions Club 
- Balatonfüred Lions Club / létszám:10 fő/ szponzor klub Győr Patrónus Lions Club 
- Honvéd Lions Club / létszám 11 fő/ szponzor klub Kecskemét Szt László Lions Club 

 
- Szent István Egyetem Campus Lions Club / 15-20 fő / szponzor Budapest-Gödöllő First 

Lins Club megalakulása napokon belül várható 
 



 

 

 
 

- Míg a Lions Fogyi Klub alapítása folyamatban van  
 
A klubok megalapításában kiemelt szerepet vállalt tagfejlesztési felelősünknek dr Solymosiné 
dr Kiss Ilonának, a szponzor lions kluboknak, valamint a gaidon lionok akiknek köszönetemet 
fejezem ki.  
  
 

 

1/B  A Szövetségnek szolgáltató Szövetséggé, a klubokat kiszolgálni képes centrummá 

kell válnia 

 
Az elmúlt év egyik kiemelkedő célja volt a Szövetség szolgáltató Szövetséggé válásával 
kapcsolatos feladatok. Ennek érdekében: 
 
Külső-belső kommunikáció: 

Egységes arculat kialakítása céljából újra gondoltuk a Szövetség kommunikációs stratégiáját. 
Kommunikációs vezetői statuszt hoztunk létre amellyel Koncsik István lions társunkat bíztuk 
meg. Ennek eredményeképpen új alapokra helyzetük a külső, valamint a belső 
kommunikációt. Megújult a lions.hu honlapunkon naprakész információkkal, látjuk el az 
érdeklődőket. A Szövetség tagjai az oroszlánok.hu-n keresztül kaphatnak információkat a 
Szövetség belső életéről. Jövőbe mutató lépésként megteremtettük a feltételét az 
elektronikus adománygyűjtésnek.  
A belső információs csatornákon túl kiemelt figyelmet fordítottunk a közösségi médiában 
történő megjelenésünkre. A FACEBOOK-on keresztül programjaink folyamatos nyilvánosságot 
kaptak.  
A helyi médiával a klubok nagy része napi kapcsolatot ápolt. Tevékenységünkre felfigyelt az 
országos média is többek között az országos Lions Nap eseményeivel kapcsolatban, ahol is a 
MTV híradója összefoglalót adott rendezvényeinkről. 
Ismertségünk, és elismertségünk az elmúlt időszakban érezhetően nőtt. A külső illetve belső 
kommunikációnk színvonala a hasonló civilszervezetekét figyelembe véve egyedülálló, 
amelyért köszönetemet fejezem ki Koncsik István kommunikációs vezetőnknek. 
  
A Wanatka Központ korszerűsítése,  
A Wanatka Központ belső arculatának a megváltozott feladatoknak történő átalakítását 
megkezdtük. A Szövetség működéséhez szükséges szabályzatokat hatályba léptettük. Iratok 
rendszerezése megtörtént, központi irattárat alakítottunk ki, a rendelkezésünkre álló 
dokumentumokat rendszereztük, a digitális irattár feltöltését megkezdtük. Kamera rendszer 
kiépítésével növeltük a Központ vagyonbiztonságát. A munkában kiemelkedő szerepet vállalt 



 

dr Milter Anna,  Süle János, Fésüs András, valamint Keys Mária akik munkáját ezúton is 
köszönöm.  
 

„Mindannyian mások vagyunk” program 

A Szövetség kiemelt figyelmet fordított a hátránnyal élő, sérült tehetséges fiatalok 
integrációját segítő rendezvények támogatására, a felismert tehetségek további segítésére. 
A „Mindannyian mások vagyunk” program keretében együttműködési megállapodást 
kötöttünk a Magyar Tehetséggondozó Társasággal. Több klubbal együttműködve 
szakemberek bevonásával útjára indult ez a nemes kezdeményezés, amelynek első 
eredményei a Székesfehérváron megrendezésre került VAGYOK-on már érezhető volt. 
A program megvalósításában kiemelt szerepet töltött be Demarcsek Zsuzsa programfelelős, 
akinek munkáját ezúton is köszönöm. 
 
Egészségügyi program: 

A Szövetség kiemelt figyelmet fordított az egységes egészségügyi programjának kidolgozására, 
illetve ennek megvalósítására. Szövetségünk a már meglévő szemszűrő programján túl 
elindította a saját diabetes programját. A program kidolgozására, valamint koordinálására 
témafelelőst kértünk fel dr Kökény Mihály lions társunk személyében. 
A miskolci konvención a klubok számára átadott vércukorszintmérő berendezések, valamint 
szükséges felszerelések jó kezekbe kerültek. A klubok egy emberként ismerték fel a diabetes 
program lehetőségét, valamint ennek igényét. Az elkészült diabetes programunk szakmaisága 
egyedülálló, amelyet többek között az Egészségügyi Világszervezet képviselői is elismertek, 
amikor programfelelősünk konferenciájukon beszámolt tevékenységünkről. 
Az egészségügyi programunk kiemelkedő eseménye volt az országos „Lions Nap” esemény 
sorozata, amikor is az ország 30 helyszínén gyakorlatilag valamennyi klub részvételével első 
sorban, egészségügyi programok kerültek lebonyolításra. A programok közül kiemelkedett a 
Budapesti Orvostan Hallgatókkal közösen szervezett központi rendezvény ahol 15 budapesti 
klub közösen vett részt. A program országos visszhangot váltott ki, amelyről a Magyar Televízió 
híradójában összefoglalót közölt. 
A program kidolgozásáért, koordinálásáért köszönetemet fejezem ki dr Kökény Mihály 
programfelelősnek. 
 
 

2. Növelnie kell a Szövetség, képzési, oktatási hatékonyságát 

 

2018 októberben, valamint 2019 májusában közel 60-60 fő részvételével oktatást szerveztünk 
Balatonkenesén a HM Üdülőben. A jó hangulatú, konstruktív oktatások alkalmat adtak 
nemcsak a szükséges elméleti képzésre, de lehetőséget biztosítottak a klubok 
bemutatkozására, programjaik megismerésére is. Lehetőséget biztosítottak a képzések a 
kommunikációs csatornák alkalmazásának megismerésére is. 



 

A képzések megszervezésében lebonyolításában kiemelkedő szerepet vállalt Molnár Gábor 
oktatási programfelelős, valamint Horváth Miklós volt nemzetközi igazgató akik munkáját 
ezúton is köszönöm.  
 

3. Nemzetközi kapcsolatok 

 

Az elmúlt évben Szövetségünk a nemzetközi kapcsolatait, stratégiai célunk megvalósításának 
figyelembevételével, a jószolgálati munka irányába kívántuk erősíteni, kiemelten a 
TriJumelage, valamint a V4-es megállapodásokra. 
 
A nemzetközi konvencióra 2018 július 02-04 között került sor Las Vegasban ahol kicsiny, de 
annál lelkesebb csapat vett részt.  
 
Az elmúlt évben a TriJumelage találkozót 2018 szeptember 21-22-között Franciaország  
szervezte. A humanitárius elem, valamint a találkozók költséghatékonyságának növelése 
érdekében már az elmúlt évben is egyeztetéseket kezdeményeztünk partnereink felé. Ennek 
során a Trijumelage ifjúsági tábor költséghatékonyabbá tétele már megtörtént. Fogadó 
készséget mutattak partnereink, a zenei verseny karitatív irányba történő módosítására is. 
Ennek eredményeképp az ez évben Sopronban megrendezésre kerülő TriJumelage találkozón 
a zenei verseny már ezt fogja tükrözni.  A végzett munkájáért köszönetemet fejezem ki 
Gyulainé Kollár Krisztina témafelelősnek 
 
Az Európa Fórumra október 26-27-én Macedóniában Skopjéban került sor, ahová többek 
között kormányzótársaim is elkísértek.  
 
Jelentősen erősödött az elmúlt évben a Visegrádi partnereinkkel a kapcsolatunk. Prágában 
megerősítettük együttműködésünket. Több közös program lebonyolításában működünk 
közösen közre. Többek között a „Nem látok de fotózok” pályázatot, vakasztalitenisz csapat 
indulását támogattuk, bekapcsolódtunk a Milánói Világtalálkozóhoz kapcsolódó maratonfutás 
lebonyolításába.  A végzett munkájáért köszönetemet fejezem ki István Zsolt PDG-nek nki 
kapcsolatokért felelős témafelelősnek 
 
Nemzetközi csereprogram (YEC)  
Ez évben is folytatódott a YEC program a tavalyihoz hasonló létszámban / jelen állás szerint 64 
kiutazó és 28 beutazóval számolunk/. Idén új helyszínen került lebonyolításra a hazai tábor. 
Ebben az évben Győr várta a külföldi fiatalokat. A tábor július 15-27. között került 
megrendezésre. Köszönet a program felelősének, a szervezőknek, lebonyolítóknak, mind 
azoknak, akik nélkül ez a program nem jöhetne létre. Kiemelten Kende László YEC 
programfelelősnek, valamint dr Solymosiné dr Kiss Ilona táborigazgatónak, valamint Jeles 
Attila táborvezetőnek  
 
LEO együttműködés  



 

Konstruktív, partneri kapcsolatot ápoltunk az elmúlt évben is a LEO-kal akiknek a munkáját 
Szövetség, ebben az évben is támogatta. Számíthattunk jelenlétükre, segítségükre, 
támogatásukra rendezvényeinken. Óriási sikerrel, magas színvonalon szervezték meg a LEO 
Európa Fórumot 2018 augusztus 25 - szeptember 01 között Visegrádon, amelyhez ezúton is 
gratulálok. Köszönöm az eddigi munkájukat, mellettük leszünk, és amiben tudjuk, segítjük 
Őket. 
Külön köszönöm a munkáját Németh Rachel LEO elnöknek 
 
Gazdálkodás: 

A gazdálkodást a kabinet kincstárnok által készített beszámoló hivatott bemutatni, azonban a 
kormányzói beszámoló része kell, hogy legyen. Ennek alapján kijelenthetem, hogy a LCMSZ  
2018/2019. évi gazdálkodását a célszerűség, az okszerűség és a takarékosság jellemezte.  
A Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés készült, amelynek 
eredményét a klubok, illetve a küldöttek megismerhetik. A könyvvizsgálói jelentés alapján 
Szövetségünk gazdálkodása átlátható, az a felelős gazdálkodás szabályai szerint 
kiegyensúlyozott. A Felügyelőbizottsággal konstruktív kapcsolatot sikerült kialakítani, 
javaslataikat, észrevételeiket a mindennapi munkába beépítettük. 
Külső, támogatói források bevonására is sor került több, jelentős - milliós, illetve százezer 
forintos nagyságrendű - forrás bevonása történt meg. Ennek is köszönhető, hogy a 
költségvetést előre láthatóan jelentős megtakarítással tudjuk majd zárni.  
A gazdálkodást tekintve szoros –nem egy esetben napi- kapcsolatban álltunk a könyvelői 
feladatokat ellátó Szakályné Takács Renátával, akinek munkáját ezúton is köszönöm. 
A gazdálkodást tekintve külön köszönetemet fejezem ki kincstárnokunknak, Rainer Zsoltnak    
 

Partneri kapcsolat az FB-vel: 

Az elmúlt év során a Szövetség működését befolyásoló jelentősebb döntések előtt előzetes 
véleményezésre bocsátotta a Kormányzóság a tervezett intézkedéseket. A döntéshozatalok 
során az FB ajánlásait figyelembe véve születtek meg a döntések. A Felügyelőbizottsággal 
konstruktív, naprakész, tárgyilagos kapcsolatot sikerült kialakítani, javaslataikat, 
észrevételeiket a mindennapi munkába beépítettük, amelyért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki. 
 

A Kabinet tevékenysége  
A Szövetség döntéshozó szervezeteként a Kabinet az alapszabályban, valamint az SZMSZ-ben 
foglaltaknak megfelelően végezte munkáját. Az állandó, valamint az állandó meghívott 
kabinettagok aktív és konstruktív munkájának köszönhetően a Szövetség vezetősége, valamint 
a klubok között folyamatos élő kapcsolat alakult ki. Ennek is köszönhető, hogy a klubok felől 
érkező észrevételek, javaslatok eljutottak a megfelelő szintekre, ugyanakkor a Szövetségi 
felhívások, programokhoz a klubok csatlakoztak 
A kormányzótársaimnak, a kabinet valamennyi tagjának köszönetemet fejezem ki  
 

Kapcsolatrendszer: 



 

Szövetségünk tovább erősítette kapcsolatát az elmúlt évben a társ civilszervezetekkel, 
kiemelten a Vakok és Gyengánlátók Országos Szövetségével, a Cukorbetegek Országos 
Szövetségével, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével a Magyarországi Rotary Clubok 
Szövetségével, együttműködési megállapodást kötöttünk Magyar Tehetséggondozó 
Társasággal, valamint a Szent István Egyetemmel.  
 
Klubok: 

Megtiszteltetésként éltem meg, hogy a 42 klub látogatás során képviselhettem a Szövetséget. 
Kormányzói beszámolómnak ugyan nem része a klubok éves tevékenységének értékelése, 
azonban a Szövetségi szintű munka minősége, iránya és súlypontja nagyban függ az országban, 
a klubok által végzett tevékenységektől. Megítélésem szerint a klubok az elmúlt évben is hittel 
szeretetben végezték munkájukat. Kormányzóként köszönetemet fejezem ki a klubok, a 
klubok tisztségviselői és a klubtagok által végzett áldozatos munkájáért.  
 

 

Tisztelt Konvenció! 

Tisztában vagyok azzal, hogy nem beszéltem még nagyon sok olyan programjáról az elmúlt, 
lions évnek, amely az előzőkben leírtakkal hasonló súllyal bírt.  
A teljesség igénye nélkül: 

o ha csak a tervezetthez képest jelképesen, de ebben az évben is megszerveztük 
a Kárpátaljai segélyprogramot 

o 210 fővel került megrendezésre az országos bálunk a Stefánia palotában 
o a békeposzter verseny győztese a világ legjobb 20 díjazottja között volt 
o volt kormányzók találkozója, amelyen többek között megemlékeztünk az 

elmúlt 30 éveseményeiről 
o Milánói Világtalálkozón való részvételünk előkészítése ahol közel 100 fő 

részvételére számítunk 
 
Ezeket az eredményeket azonban meggyőződésem, hogy nem érhettük volna el, ha a 
Szövetség nem halad azon az úton, amelynek alapjait volt kormányzóink raktak le, és amelyet 
a miskolci konvención meghatároztatok számunkra.  
 

Köszönetemet fejezem ki a hazai Lions közösségnek, hogy a 2018/2019-es lions évben 
lehetőségem volt a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzójaként dolgoznom.   
 
A rám bízott feladatot tisztességgel és képességeim legjavát nyújtva igyekeztem végezni ás 
ezáltal szolgálni a hazai Lions közösséget és rászorulókat.  
 
A felálló új kabinetnek, kormányzóságnak, Boronkay Gusztáv kormányzó úrnak sok sikert 
kívánok. Azt kívánom, hogy ugyanazzal a hittel szeretettel végezzék munkájukat, amellyel 
engem is támogattak. 
 



 

 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm feleségemnek, családomnak, szeretteimnek, 
munkatársaimnak, az Első Nyíregyházi Lions Club tagjainak türelmét, megértését, segítségét, 
azt hogy lehetővé tették, hogy munkámat a lions közösségbe vetett hittel, embertársaink iránt 
érzett szeretettel végezzem. 
 
Nyíregyháza 2019 május 25. 

    Köszönettel: 

       dr Chrabák László 

              kormányzó 


