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A Felügyelő Bizottság jelentése  

a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége  

2018-2019 kormányzói évéről. 

 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) a jogszabályokban, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 

(Szövetség) Alapszabályában, a belső szabályzataiban foglaltak alapján és az azokban fog-

laltak szerint megvizsgálta a Szövetség 2018-2019 kormányzói év gazdálkodását, tevé-

kenységét és arról a Konvenció részére a következő jelentést adja: 

 

A jelentés alapjai a 2018-2019. évi, a konvenció által elfogadott kormányzói program, a 

2018-2019. évi kormányzói beszámoló, a kincstárnoki és a titkári beszámolók, a Szövetség 

2018-2019. évi gazdálkodási tevékenységéről az FB részére rendelkezésre álló pénzügyi, 

számviteli bizonylatok, beszámolók továbbá az FB által a kormányzóság és a kabinet tevé-

kenységéről az év folyamán szerzett tapasztalatok, valamint az FB által korábban a Szövet-

ség működéséről adott jelentései. 

 

Az FB beszámolója szerkezetileg három részből áll. Az első kettő a program-tartalmi va-

lamint a pénzügyi, gazdálkodási számviteli részek. Végezetül a III. részben az FB a Szö-

vetség helyzetével kapcsolatos megállapításait foglalja össze. 

 

I. Kormányzói program, kormányzói beszámoló 

 

A konvenció által elfogadott 2018-2019. évi kormányzói program – illeszkedve egy há-

roméves tervhez, annak első éveként - nagy hangsúlyt fektetett a Szövetség előtt álló ak-

tuális és jövőbeni feladatok és az ehhez rendelhető személyi és tárgyi feltételek felmérésé-

re, azok biztosítására, ideértve a taglétszám alakulását, klubok helyzetét azok egymás kö-

zötti és a Szövetséggel való kapcsolatának alakulását is. 

 

A kormányzói  program - a három éves stratégia és terv részeként - kiemelt feladatául hatá-

rozta meg, hogy a Szövetség váljon szolgáltató szövetséggé; jöjjön létre egy olyan tudás-

bázis, ami mind a tagság, mind a klubok és azok tisztségviselői számára aktualizált nélkü-

lözhetetlen és hasznos ismereteket, tapasztalatokat tartalmaz; kerüljön új alapokra és le-

gyen sokkal hatékonyabb a Szövetség külső- és belső kommunikációja, kapjon kiemelt 

hangsúlyt a Szövetség, mint „brand” további építése és erősítése; élesszük újra a hagyomá-

nyos  megmozdulásokat – Lions Day, Lions Clubok Országos Találkozója – és adjunk 

azoknak akár új tartalmat. 

 

Az FB megállapította, hogy a kormányzói évben a kiemelt feladatok - ahol az értel-

mezhető-,  időarányosan teljesültek és az új kommunikációs felületek és technikák 

alkalmazásával jelentős javulást eredményeztek a Szövetség külső megjelenésében és 

belső információs rendszerében és a képzésben.  

 

Az FB a 217-20198 évről készült beszámolójában a következőket állapította meg: 

 

„A Szövetség külső kommunikációja mellett fontos a belső kommunikáció. El kell érni, 

hogy a klubok tagjai ne csak klub, hanem Szövetség szinten is közvetlenül tájékozódjanak, 

informálódjanak. Az FB álláspontja szerint nagyon nagy a tagok belső ügyekben, projek-

tekben való tájékozatlansága.  
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Hangsúlyt kell fektetni a tudatos, elkötelezett lions tag magatartás elmélyítésére.  

 

Az FB ezzel kapcsolatosan kiemeli a Szövetség választott tisztségviselőinek az elvégzett 

munkáját.” 

 

A kormányzói program és a kormányzói beszámoló is nagy hangsúlyt helyezett a képzé-

sekre. A célt világosan megfogalmazta - amit az FB is javasolt és javasol - a tagság érezze 

a Szövetséget is a sajátjának.  

 

Az FB elismerését fejezi ki a Kormányzónak, az alkormányzóknak és a kabinetnek, hogy a 

beszámolási időszakban új helyszínen, megújult tartalommal megtartott képzésekért.  

 

Az FB bizakodást fejezi ki, hogy az újrendszerű képzések, a létrejött tudásbázis, az 

alkalmazott új technikák és kommunikációs felületek egyre hatékonyabban és ered-

ményesebben segítenek az információs és személeti deficit megszüntetésében a Szö-

vetség helye és faladatai tekintetében. 

 

Az elért eredményekkel együtt az FB részben továbbra is aktuálisnak tartja a következőket:  

 

Ki kell teljesíteni, hogy a tagság ne csak a saját klubját, hanem a Szövetséget is érezze sa-

játjának és arra ne tőle elidegenedett szervezetként, idegen entitásként tekintsen. Kiemelten 

fontos ez a konvenciós küldöttek munkájában, informáltságában és abban a vonatkozásban 

is, hogy a klubok küldötteiket az egyes szavazásköteles napirendek tekintetében kötött 

vagy szabad mandátummal delegálják-e a közgyűlésbe?  

 

A Szövetség jelentős sikereket ért el a beszámolási időszakban a klubfejlesztés, a tag-

létszámnövelés és a tagmegtartás területén. Új klubok alakultak és sikerült néhány 

régi törekvést sikerre vinni. A kormányzói és a titkári beszámoló adatai önmagukért 

beszélnek.  

 

Az FB ezúton is szeretné felkérni a hivatalba lépő kormányzókat, kabinetet és az 

egész lions közösséget, hogy az új klubok gondozását, segítését tekintsék a saját és 

mindannyiunk feladatának, tegyünk meg mindent azért, hogy megtartsuk új baráta-

inkat!  

 

Dicséretes, hogy a hivatalban lévő kormányzó vagy az alkormányzók a klubok 90%-át 

személyes felkeresték és így a tagsággal közvetlen kapcsolat alakult ki.  

Az FB a Szövetség sajátosságai miatt – a Szövetségnek nem az egyes természetes szemé-

lyek, hanem a klubok a tagjai - kiemelten fontosnak tartja a „vezetés” és a tagság folyama-

tos, közvetlen, személyes kapcsolattartását. 

 

Ki kell emelni azt a nemzetközi szinten történt paradigmaváltást, hogy az LCI a saját 

és a tagszervezetei fő tevékenységét, alapküldetését a szemészeti programról világ-

szinten a diabéteszre tette át. A Szövetség ennek a váltásnak mindenben eleget tett. Az 

FB üdvözli, hogy a kormányzóság a kormányzói évben korábbi szervezett megmozdulás 

kereteit felhasználva – Lions Day – szervezte meg nagyszabású egészségprogramját, 

egészségnapját, integrálva a rendezvénybe a szemészeti szűrőprogramot is. Az esemény a 

klubok jelentős segítségével, összefogásával, jól szervezett médiaérdeklődés mellett vitte 

és öregbítette a Lions hírét.  
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A kormányzói program és a kormányzói beszámolói is érinti azokat a klub programokat, 

amelyek hosszabb ideje működnek részben országos, részben regionális ismertségnek ör-

vendve. Az FB elvileg nem kifogásolja ezeknek a Szövetség részéről történő pénzügyi 

támogatását, azonban azt mindenkor előre tervezetten, átláthatóan, a többi tagklub érdekei-

nek sérelme nélkül, az esélyegyenlőséget nem sértve kell megoldani. A kluboknak adott 

programtámogatás célhoz kötött kell, legyen.  

 

Az FB javasolja, hogy a Szövetség a jövőben is csak olyan feladathoz adjon pénzügyi tá-

mogatást, ami a Szövetség ismertségét, jó hírnevét növeli. Az átadott pénz felhasználásával 

a támogatott klubnak számlával el kell tudniuk számolni. A beszámolási időszakban meg-

valósult kiváló klub pályázat ezt a célt teljesítette sikeresen.  

 

A beszámolási időszakban a nemzetközi kapcsolatok az elfogadott program és a hagyo-

mányosnak tekinthető keretek között teljesültek. Továbbra is hangsúlyos marad a V4 ta-

lálkozó. 

 

A Szövetség számára mindenkor kiemelten fontos volt a LEO-kal való kapcsolat, 

együttműködés, partnerség. Az FB megköszöni a kormányzóságnak és a kabinetnek a 

LEO Európa Fórum hazai megrendezéséhez nyújtott támogatást, segítését, azzal egyetért 

és gratulál a LEO-knak a nagyszerű rendezvényhez, annak sikeréhez! 

 

Az FB elismerését fejezi ki a Tri Jumelage kapcsolatok tartalmi megújításnak kon-

cepciójáért és annak a partnerek általi elfogadtatásáért. Kiemelkedő, hogy ez a ren-

dezvény is illeszkedni fog a lions eszmeiségébe, a segítésbe és a szolidaritásba. Nagy 

eredmény, hogy a láthatóan egyre nehézkesebb aktivitás az új tartalommal hosszútávon 

lesz képes működni. 

 

A beszámolási időszakban is kiemelkedő, kitűzött feladat volt a Szövetség és tevékenysé-

gének a média számára és a média által történő megismertetése. Az ebbe feketetett munka 

és az elért eredmények kiemelkedőek. Az ismertség megteremtését szolgálta hagyományo-

san a Szövetség bálja, a Lions Díj és a Wanatka Gabriella Média Díj  is. 

 

Fontos kiemelni a Kormányzóval, az alkormányzókkal, a tisztségviselőkkel és a kabinet 

minden tagjával való folyamatos korrekt együttműködését.  

 

Kormányzó Úr és a Szövetség folyamatosan biztosította az FB részvételét a kabinetülése-

ken és a Szövetség rendezvényein. A Kormányzó és a kabinet működését illetően az FB a 

tavalyi évhez hasonlóan ismételten szeretné a konvenció figyelmét felhívni az együttmű-

ködés esetleges buktatóira, ami a hatályos jogi szabályozás és a kormányzói szuverenitás 

között feszül. Az FB továbbra is fontosnak tartja, hogy egyes kormányzói döntések ameny-

nyire lehetséges a kabinet által írásbeli előterjesztést követően megtárgyalásra és „jóváha-

gyásra” kerüljenek. A 2018-2019 évben a Szövetség működése ebben a tekintetben átlátha-

tó volt. 

 

A Szövetség működése és a kormányzói munka törvényességének a záloga a jogszabályok 

mellett a szükséges belső szabályozásoknak a megléte, azok betartása. A kőszegi konven-

ción az FB javasolta a Szövetség szabályzatainak a felülvizsgálatát és az esetlegesen hi-

ányzóaknak megalkotását. A feladat az előzői kormányzói év során teljesült. az előző cik-
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lus Kormányzója a kabinet az FB javaslatára a szabályzatok egyes rendelkezéseinek ha-

tálybalépésére későbbi időpontokat kodifikált annak érdekében, hogy a szabályozások fi-

nomítása megtörténhessen és legyen felkészülési idő a szabályozásokban foglaltaknak 

megfelelő működésre. A munka elvégzésre került és a Szövetség a vonatkozó jogszabályok 

mellette a hatályos belső szabályozások alapján végi a tevékenységét.  

 

 

II. Pénzügy – Gazdálkodás – Számvitel 

 

 

A beszámoló elkészítéshez a hivatalban lévő tisztségviselők és a könyvelő a szükséges 

iratokat, bizonylatokat, számlákat, mérleget, kimutatásokat megfelelően az FB ren-

delkezésre bocsátotta.  A gazdálkodásban érintettek és az FB kapcsolata – írásban és 

szóban - folyamatos és konstruktív volt.  

 

A gazdálkodást végzők a beszámoló elkészítéséhez az FB a rendelkezésére bocsátották a 

rendezett elszámolást és a betartott költségvetés. 

 

A kincstárnok beszámolója tételesen és pontosan mutatja az egyes eseményeket, a bevéte-

leket és a költségeket. Összehasonlíthatóvá teszi a tervezetet és a tényszámokat. A beszá-

moló táblázat sajátos szerkezetű, azt az FB tételesen átvizsgálta és megállapította, hogy az 

elszámolás valós. 

  

Az előző évekhez képest markáns váltás és változás érzékelhető az elszámolásban is.  

A három éves kormányzói összefogásnak köszönhetően -  az alkormányzók, a kormányzó 

és a volt kormányzó „összedolgoznak” – 2019. június 30 fordulónappal  tervezett és irá-

nyítható kormányzói átadás-átvétel várható. Várható, hogy ehhez a szükséges az átadott 

időszak főkönyvi kivonata, közbenső mérleg is rendelkezésre fog állni. 

 Ez így a következő kormányzónak is megnyugtató bázist fog biztosítani a felelős gazdál-

kodáshoz.  

 

Az FB változatlanul kéri a 2019. június 30-ra vonatkozó közbenső mérleget, közbenső zá-

rást, ami a kormányzói átadás-átvétel része 

 

A Szövetség sajátos, keresztféléves működése miatt továbbra is fennáll az a helyzet, amire 

az FB a korábbi beszámolóiban is felhívta a figyelmet:  

 

• A naptári éves pénzügyi beszámoló két kormányzó időszakának a töredéke.  

• Így a naptári éves beszámoló nem köthető egy személyhez.  

• Az FB megnyugtatónak tartja, ha a naptári évben működő két kormányzó önmagá-

ban „rendesen” gazdálkodik azonban az így „összefésült” két félév eredménye 

személyhez kötötten nem teljesíti a jogi követelményeket.  

• A Szövetség alapszabálya szerint is a konvenció kötelessége a pénzügyi beszámolót 

megtárgyalni és annak elfogadásáról dönteni. A döntés azonban a felvetett problé-

mára nem kínál egzakt megoldást. 

 

Az FB javasolja a konvenciónak, hogy kérje fel a megválasztandó kormányzót és al-

kormányzókat, hogy a fenti tárgyban hozzanak létre egy konzultatív szervezetet, aki 
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a Szövetség sajátos helyzete és a vonatkozó szabályozások egybevetésével dolgozzon ki 

a kérdés feloldásra lehetséges megoldásokat. 

 

III.  A Szövetség helyzete 

 

Idézet a 2017-2018 évi beszámolóból: 

 

„A 2017-2018 működés minden korábbinál világosabban megmutatta, hogy a Szövetség 

paradigmaváltás előtt áll. Mit értünk ez alatt? Megváltozott a civil társadalom, a tagság 

átlagos életkora jóval 60 év felett van, a tagok 70%-a 65 év feletti, szinte kizárólagossá 

vált az elektronikus kommunikáció, a média felület, a hatóságokkal, bíróságokkal, felügye-

leti szervekkel való kapcsolattartás, a képviselet ellátása, a pénzügyi gazdálkodási, könyve-

lési, mérlegkészítési feladatok elvégzése.” 

 

A beszámolási időszakban a Szövetség és annak vezetői sikerrel teljesítették vállalásukat. 

A három éves terv és stratégia keretében a kormányzói programban foglaltak megvalósítá-

sával, időarányosan jelentős eredményeket sikerült elérni. A taglétszám nőt és nő, a tag-

megtartás hatékonysága javult, a gazdálkodás tervszerű, célhoz kötött, átlátható és törvé-

nyes. A Szövetség iratkezelése, irattározása és adminisztrációja megnyugtatóan rendező-

dött. A Szövetség, mint „szolgáltató” kezdi a feladatát betölteni. 

 

Az FB felkéri a hivatalba lépő kormányzót, az alkormányzókat és a megalakuló kabinetet, 

hogy legalább akkora figyelmet fordítsanak az elért értékek megtartásra, mint az új célok 

megvalósításra.  

 

A Szövetség helyzete stabil, működése törvényes. Adottak a feltételek ahhoz, hogy a Szö-

vetség a hároméves stratégia mentén minden tekintetben növekedési pályán maradjon.   

 

Az FB megköszöni a Kormányzó Úrnak, az alkormányzóknak, a kabinetnek és a Szövetség 

valamennyi tagjának, hogy az FB éves munkáját segítették. 

 

Az FB javasolja a konvenciónak, hogy Dr. Chrabák László kormányzó úr, Rainer Zsolt 

kincstárnok úr, és Lipták Lajos titkár úr beszámolóját az FB jelentésében foglaltak is figye-

lemmel, fogadja el. 

 

A Felügyelő Bizottság 001/2019 számú határozatában javasolja a konvenciónak, hogy 

a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 2018. évi mérlegét és pénzügyi beszámoló-

ját fogadja el. 

 

Budapest, 2019. május 14. 

 

 

 

                                                                             Dr. Buzási Gábor PDG 

                                                                                       FB Elnök 

 

 


