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A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019-2020 évről 

 

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

(Szövetség) Alapszabályában foglaltak szerint megvizsgálta a Szövetség 2019-2020 évi idő-

arányos tevékenységét és arról a Konvenció részére a következő jelentést adja: 
 

A jelentés alapjai a 2019-2020. évi kormányzói program, a 2019-2020 évi kormányzói be-

számoló, a Szövetség 2019-2020 évi gazdálkodási tevékenységéről az FB részére rendelke-

zésre álló pénzügyi, számviteli bizonylatok, beszámolók, a kormányzóság és a kabinet tevé-

kenységéről az év folyamán szerzett tapasztalatok. 
 

Bevezetőül meg kell állapítanunk, hogy a mostani év egy rendkívüli év lett, szinte minden 

szempontból. A járványhelyzet szinte mindent felborított, félbeszakított –vagy egyszerűen 

megakadályozott. Mint senki a világon, a Szövetségünk sem volt erre felkészülve, felkészítve. 

Ez egyértelműen látszik a kormányzói év minden vonatkozásában. Ennek tükrében az évet 

igen óvatosan kell értékelnünk. Messzemenő következtetések levonására az időszak nem al-

kalmas. Sem okunk, sem jogcímünk nincs a veszélyhelyet adta történések felül bírálatához.  

 

I. Kormányzó program, kormányzó beszámoló 
 

Az elfogadott 2019-2020 évi kormányzói program nagy hangsúlyt fektetett a Szövetség előtt 

álló jövőbeni feladatok és az ehhez rendelhető személyi és tárgyi feltételek felmérésére, azok 

biztosítására, ideértve a taglétszám alakulását, klubok helyzetét azok egymás közötti és a 

Szövetséggel való kapcsolatának alakulását is. 

A program része volt az alakuló klubok támogatása. Erre a Szövetség, jelentős összeget fordí-

tott. A tavaszi félévben a saját egészségünk megóvása lett a fő cél. Ez érezhető volt a klubok 

és tagjai aktivitásán is. Így nehezen értékelhető a klubfejlesztések alakulása.  Mindazonáltal 

megfontolásra javasoljuk, hogy a kissé erőltetett, anyagilag támogatott klubfejlesztés mennyi-

re egyeztethető össze a Lions célokkal. Meglátásunk szerint a Lionizmus változatlanul önkén-

tes vállalásokon alapuló, jószolgálati tevékenység. Ennek megfelelően Lionsá válni megtisz-

teltetés. Azaz, a leendő tag részéről önkéntes vállalásokkal jár –amihez nem lenne szükséges a 

Szövetség anyagi támogatása. Az új klubok támogatása nem lehetséges csak az ajándéko-

zása, de ez is csak abban az esetben, ha a kormányzóság Jószolgálati alapot létesít, és 

erre külön befizetés történik, ezt elkülönített számlán vezetjük és tarjuk nyilván. 
 

Ismételten megállapíthatjuk, hogy egyre nagyobb teret kap a 2015-2016 kormányzói évben 

István Zsolt PDG úr által megkezdett munka. Szinte tudományos igényű megkérdezéses mód-

szerrel nyert adatokra alapozottan előállt a Szövetség három éves stratégiai terve. Az FB a 

stratégiából szükségesnek tartotta kiemelni azt, hogy a jövőben a Szövetség a magát a klubok 

viszonyában a klubokat kiszolgálni akaró és képes SZOLGÁLTATÓ SZÖVETSÉGKÉNT 

kívánja pozícionálni. Ehhez célként került kitűzésre a Wanatka Központ működésének és az 

ott rendelkezésre álló tudásbázis, személyi segítség folyamatos biztosításának a megteremté-

se. A hasznosítás a kormányzói év elején elindult –de mint sok minden mást is, kerékbe törte 

a járványhelyzet. Ehhez a ponthoz értékelést nem tudunk adni, mindössze annyi, hogy a Szö-

vetséget hátrány, kár nem érte.  
 

Az FB előremutatónak ítéli a belső képzések megváltozott belső tartalmát és annak szervezeti 

kereteit. 
 

Fontosnak tartottuk felhívni a Szövetség tagjainak figyelmét a Tri-Jumelage programot érintő 

tervezett átalakulásra és ennek szervezeti és költségvetési hatásaira. A program tervezett tar-

talmi átalakulását és annak finanszírozási elképzeléseit az FB támogatta. 
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A jelen elszámolási időszakban azonban elvárhatónak tartjuk a transzparenciát, a program 

költségeiről való részletes elszámolást. Mivel ez az elszámolás a mostani konvencióra így 

nem állt össze, konvenciós határozati javaslatként ajánljuk, hogy a június végi fordulónappal 

bekövetkező kormányzói átadás-átvétel alkalmával egy átlátható és érthető bemutatás kerül-

jön közzétételre –csak a Lions tagok számára publikus formában.  
 

Ki kell emelni a szemészeti szűrőprogramot és az annak alapját biztosító mikrobuszt. A tevé-

kenység a Szövetség és a klubok kiváló együttműködésével magas szinten valósult meg.  Ki 

kell emelni azt a paradigmaváltást, ami a lions alapküldetését illetően a szemészeti programról 

világszinten a diabéteszre tette át a hangsúlyt. 
 

A beszámolási időszakban kiemelkedően, kitűzött feladat volt a Szövetség és tevékenységé-

nek a média számára és a média által történő megismertetése. Az ebbe fektetett munka és az 

elért eredmények kiemelkedőek. Az ismertség megteremtését szolgálja a Szövetség bálja, ami 

sikeresen került megrendezésre.  
 

Az FB javasolja annak a kapcsolatépítésnek a folytatását, ami a Vakok és Gyengénlátók Or-

szágos Szövetségével és az Orvostanhallgatók Országos Szövetségével megkezdődött, és 

aminek komoly eredményei is vannak. Az FB komoly sikernek ítéli a külhoni magyaroknak 

nyújtott támogatások kormányzó éveken áthúzódó eredményeit. Ennek keretében valósult 

meg a 2019-2020-as kormányzói évben Kárpátalja támogatása. A rendelkezésünkre álló in-

formációk szerint erre a Szövetség nagyobb összeget költött. Ezen pontnál is erős ajánlással 

élünk arra vonatkozóan, hogy a támogatás megvalósult tartalma (kik, mire és milyen formá-

ban kaptak támogatást) kerüljön publikálásra. Erre a Tagság ugyancsak joggal tart igényt.  
 

Egyidejűleg ismételten felhívjuk a Tagság és különösen a tisztségviselők figyelmét arra, hogy 

–bár ezek igen nemes célok, de a Szövetség elvben az ifjúsági cseretáboron kívül más jószol-

gálati tevékenységet a nemzetközi szabályok szerint nem végezhetne. A hazai szabályozá-

sunkban sem szerepel ennek „megengedése”. Mint ahogy arra a későbbiekben kitérünk, ki 

kellene alakítani a megfelelő szinkront a nemzetközi szabályozás és a hazai működésünk kö-

zött. Tudatosulnia kell annak, hogy a Szövetségnek egyszerre több keretszabály-rendszer kö-

zött kell, hogy működjön. Hogy sehol ne ütközzünk ellentmondásba, szükséges a szabályozó-

rendszerünk felülvizsgálata.  
 

A Szövetség kiemelkedő munkát végzett a 2019-2020 kormányzói évben az országos és a 

regionális médiában történő megjelenés tekintetében. A Szövetség külső kommunikációja 

mellett fontos a belső kommunikáció. El kell érni, hogy a klubok tagjai ne csak klub, hanem 

Szövetségi szinten is közvetlenül tájékozódjanak, informálódjanak. Az FB álláspontja szerint 

nagyon nagy a tagok belső ügyekben, projektekben való tájékozatlansága. Hangsúlyt kell fek-

tetni a tudatos lions tag magatartás elmélyítésére. Az FB ezzel kapcsolatosan kiemeli a Szö-

vetség választott tisztségviselőinek az elvégzett munkáját. 
 

Fontos kiemelni a Kormányzó, az alkormányzók, a tisztségviselők és a kabinet folyamatos 

korrekt együttműködését. A Kormányzó Úr és a Szövetség folyamatosan biztosította az FB 

részvételét a kabinetüléseken és a Szövetség rendezvényein. A Kormányzó és a kabinet mű-

ködését illetően az FB ismételten szeretné a konvenció figyelmét felhívni az együttműködés 

esetleges buktatóira, ami a hatályos jogi szabályozás és a kormányzói szuverenitás között fe-

szül. Az FB fontosnak tartja, hogy egyes kormányzói döntések amennyire lehetséges a kabi-

net által írásbeli előterjesztést követően megtárgyalásra és „jóváhagyásra” kerüljenek. Az FB 

javasolja a felálló kabinetnek, ennek a kérdésnek a megvizsgálását. A 2019-2020 évben a 

Szövetség működése átlátható volt. 
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A Szövetség működése és a kormányzói munka törvényességének a záloga a jogszabályok 

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

az FB javasolta a Szövetség szabályzatainak a felülvizsgálatát és az esetlegesen hiányzóaknak 

megalkotását. A feladat a kormányzói év során teljesült. Kormányzó úr és a kabinet az FB 

javaslatára a szabályzatok egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére későbbi időpontokat kodi-

fikált annak érdekében, hogy a szabályozások finomítása megtörténhessen és legyen felkészü-

lési idő a szabályozásokban foglaltaknak megfelelő működésre.  

 

II. Pénzügy – Gazdálkodás - Számvitel 
 

Az FB megvizsgálta a 2019-2020 kormányzói év rendelkezésre bocsátott pénzügyi és számvi-

teli bizonylatait. Rögzíti, hogy a 2016-2017 lions év II. féléve tekintetében a Kőszegen meg-

tartott konvenció Simon Zoltán PDG úr részére a felmentést nem adta meg, hanem annak fel-

tételeként írta elő a 2017. I. félévét illetően közbülső mérleg elkészítését annak érdekében, 

hogy a 2018-2019 lions-év induló adatai rendelkezésre álljanak.  

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a hazai szabályozás szerint előírt naptári éves elszámo-

lás és a nemzetközi szabályainknak megfelelő keresztféléves elszámolás közötti összhangot 

még mindig nem sikerült megteremteni. Erre utal az is, hogy a beterjesztett 2019 évi naptári 

éves beszámoló veszteséget mutat –miközben a keresztféléves kincstárnoki jelentések inkább 

pozitív pénzforgalmi szaldójú kimutatásokat tartalmaznak. A diszkrepancia lehet valós –

mindazonáltal az eltérés indoklást igényel. Jelen szabályainkban a két elszámolás egybeveté-

sére a Kormányzóság nem kötelezett. Hazai szabályként kötelező a naptári éves beszámoló 

elkészítése és közzététele. Nemzetközi szabályként adott a –pénzforgalmi alapú- keresztfél-

éves (Lion-éves) elszámolás. Ugyanakkor sehol nem került előírásra az, hogy az ettől eltérését 

bárki is indokolja. Az FB  ugyanakkor ezt a bemutatást  erősen indokoltnak tartaná.  Meglátá-

sunk szerint a jelenlegi könyvelés erre jó munkahátteret biztosít. Elvárjuk, hogy a június 

végi fordulónappal bekövetkező kormányzóváltásra készüljön transzparens értékelés 

arról, hogy a 2019-es naptári  év miért lett veszteséges és ez hogyan jelenik meg a kor-

mányzói  év elszámolásában.  

Az FB sajnálattal állapítja meg, hogy a Simon Zoltán és Koleszár Péter kormányzók közötti 

átadás-átvétel jegyzőkönyvei a részére nem kerültek benyújtásra. Az FB-nek így nem áll a 

rendelkezésére az a közbenső mérleg sem, aminek megalkotásáról a Kőszegen megtartott 

konvenció döntött, és amivel együtt a konvenció az FB jelentését és Simon Zoltán PD úr be-

számolóját feltételesen elfogadta. Az FB kéri a Szövetség kormányzóját és tisztségviselőit, 

hogy tegyen intézkedéseket az ilyen helyzetek megakadályozására. Indítványozza az FB, 

hogy történjenek hivatalos lépések a hiányosságok pótlásra és a teljességi nyilatkozatnak Si-

mon Zoltán PDG úrtól történő bekérésére a működési időszakát illetően.  
 

Az FB a rendelkezésre bocsátott sajnos nem teljes körű és részben eltérő szemlélettel készített 

gazdálkodási iratok alapján általában azt állapíthatja meg, hogy a 2019-2020 évben a Kor-

mányzó úr takarékos gazdálkodást folytatott. A még hiányzó belső szabályozások nélkül is a 

beszerzések átláthatóak, versenyeztetésen, több ajánlat bekérésen alapultak. A Kormányzó úr 

kellő alapossággal kezelte a tevékenységben jelentkező pénzügyi hatású változásokat, azokról 

a kabinetülésen a kabinettagok és rajtuk keresztül a tagság folyamatosan tájékoztatást kaptak. 

A gazdálkodás, takarékos, fegyelmezett, céltételezett és önkorlátozó volt. Örvendetes, hogy 

sikerült külső forrásokat is bevonni. Eredményes segélyakciókat bonyolított le a Szövetség a 

határon túli magyarlakta területeken. 
 

Az előzőekben már említett elkülönített Jószolgálati Alapban külön kell szerepeltetni 

azokat a külső forrásokat, amelyeket a szövetség kap, ezeket csak arra a célra szabad 

fordítani, és azzal el kell számolni, amire az adományozó, mint célt azt elrendeli.    
 



4 
 

Mivel a járványhelyzet miatt szinte minden program elmaradt, így azok költséghatásai sem 

érvényesültek. Ebből levezetve az ezen programokra tervezett költségfedezet nem került el-

költésre. A Felügyelő Bizottság meglátása szerint e körben nem elenyésző nagyságú pénztar-

talék képződhetett. Javasoljuk, hogy ezen megtakarítások egyértelműen kerüljenek bemutatás-

ra –legkésőbb a kormányzóváltás alkalmával. Az FB kiemelt hangsúllyal javasolja az így ke-

letkezett megtakarítások külön, célzott kezelését. Javasoljuk, hogy a jelenlegi Kormányzó 

(mivel a megtakarítások az ő idejében keletkeztek), jelöljön ki egy ad hoc bizottságot, ame-

lyik egyrészt megállapítja –rögzíti a megtakarítások nagyságát, majd megfelelő ajánlásokat 

dolgoz ki azok felhasználásra. A felhasználás nem lehet a következő kormányzói ciklus és 

költségvetés automatikus része, arra külön, önálló és egyedi célokat javaslunk felállítani.  
 

Az FB ajánlja, hogy részben a szabályozatlanság, részben az eltérő szemléletek, a jobb érthe-

tőség miatt a jövőben a hivatalba lépő kormányzó törekedjen arra, hogy a Szövetség gazdál-

kodásának a leképezése, könyvelése feleljen meg a civil szervezetek működését és struktúrá-

ját tükröző pénzügyi és számviteli rendnek. Ajánlja, hogy a kormányzói feladat és hatáskör 

július 1-i átadásainak tartalmi és formai követelményei szabályozottak és állandóak legyenek. 

Tehát minden kormányzó azonos tartalommal és formában adja át és vegye át a marsallbotot. 

Ezzel valamelyest tényszerűen áthidalható a II. kormányzói félév, de I. naptári félévi közben-

sőmérleg elfogadások „részbeni elmaradása” a konvenciók (közgyűlések) részben alkalmatlan 

időpontjai miatt. 
 

Az FB elvi éllel kéri, hogy a leköszönő kormányzó a mandátuma lejártakor, a kormányzói 

átadás átvételtől függetlenül adjon a Szövetség és az FB részére teljességi nyilatkozatot. A 

teljességi nyilatkozat tartalmával kapcsolatosan az FB rövid úton ajánlást, iratmintát bocsát a 

Szövetség részére.  
 

Az FB kéri, hogy a kormányzói feladat és jogkör átadás átvétele során az átadott irat-

minta szerinti tartalommal készüljön és legyen része az alábbi: Átadás-átvételi jegyző-

könyv, részletes leltár, Alapszabály, Működési szabályzat, belső szabályzatok, az érvé-

nyes közgyűlési határozatok (határozatok könyve), féléves és éves pénzügyi zárás, 2020. 

június 30. napjával közbenső mérleg.  

  

III.  A Szövetség helyzete 
 

A 2019-2020 évi működés ismételten és hangsúlyosan rávilágított arra, hogy a Szövetség pa-

radigmaváltás 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 elekt-

ronikus kommunikáció, a média felület, a hatóságokkal, bíróságokkal, felügyeleti szervekkel 

való kapcsolattartás, a képviselet ellátása, a pénzügyi gazdálkodási, könyvelési, mérlegkészí-

tési feladatok elvégzése. 
 

A Szövetség megkerülhetetlenül abban a helyzetben van, hogy végre kell hajtania legkésőbb 

1-2 éven belül a külső és belső kapcsolattartás elektronizálását. Az abszolút szigorúvá és zárt-

tá vált jogi és gazdasági környezetben professzionális feladatellátásra van szükség. Ez jelent-

heti a kincstárnoki és könyvelés feladatokat a központi irat- és adatkezelést, a jogi és igazga-

tási feladatok megbízással történő kiszervezést olyan személyekhez, akik a Szövetség életét, 

belső működését legalább öt éve ismerve tudják ezt felelősségbiztosítással rendelkezve elvé-

gezni. A szövetség helyzete és működése speciális, tehát nem lehetséges csak a szakmaiság 

alapján kiválasztani a tevékenységet a jövőben ellátó személyeket.  

A Szövetség megkezdte ezirányú fejlesztését egy állandó alkalmazott titkár felvételével. A 

kezdeti lépések bíztatóak, ugyanakkor nagyon az út elején állunk. Javasoljuk a Titkár felada-

tinak konkretizálását, a munkaköri leírás érdemi elkészítését. (ha ez megvan, annak közvitára 
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bocsátását) Az  FB  változatlanul javasolja a néhány éve megkezdett, és tudomásunk szerint 

azóta megszakadt, tudatos irattárazás végrehajtását.  
 

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

klubok tagjai ne csak klub, hanem Szövetségi szinten is közvetlenül tájékozódjanak, informá-

lódjanak. Az FB álláspontja szerint nagyon nagy a tagok belső ügyekben, projektekben való 

tájékozatlansága, kommunikációs deficitje. Hangsúlyt kell fektetni a tudatos lions tag gondol-

kodásmód elérésére. 
 

A féléves és az éves mérleg, a kormányzói feladat átadás-átvétel, gazdálkodási pénzügyi 

problémája visszatérő. Evidencia, hogy a Szövetség ún. keresztféléves rendszerben működik. 

Ez azt jelenti, hogy egy-egy naptári év, két kormányzó működését gazdálkodását érinti. 

Ugyanakkor az I. félévben a konvención a közgyűlés úgy fogadja el májusban a leköszönő 

kormányzó pénzügyi beszámolóját, közbenső mérlegét, hogy az elvileg június 30-ig terjedő 

időszakot kell, hogy felöleljen. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges. A kormányzói feladat és 

gazdálkodás átadás-átvétele fordulónapja június 30. napja, ahol már más tényadatok kerülnek 

rögzítésre, mint amit a konvenció másfél hónappal korábban jóváhagyott. Erre vonatkozóan 

az FB ajánlja a hivatalba lépő kormányzóknak, hogy erre a problémára találjanak megoldást, 

akár egy őszi képzés és mérlegzáró konvenció együttes megtartása keretében. 
 

 Nem kételkedünk a Kormányzóság jó szándékában és a lehető legjobbra való törekvésében, 

de kiemelten fontosnak tartanánk, hogy a Kormányzóság, a Kabinet pontosan ismerje a belső 

szabályzatainkat. Ennek medrében célirányosabb működés lenne elérhető. Erre is alkalmas 

lenne az előző pontban megfogalmazott képzés. 
 

Szükségesnek tartjuk két szabályzat elfogadtatását, valamint az alapszabály módosítását an-

nak érdekében, hogy a szakmai folyamat zökkenőmentes legyen a kincstárnok és a Kabinet 

titkárt legalább két évre válaszuk: Kitüntetési szabályzat, Jószolgálati Alap létrehozása, 

annak felhasználása. 

A Kitüntetési és Jótékonysági szabályzatra jelen beszámolónkkal egy időben javaslatot te-

szünk a konvenciónak az elfogadásra és csatoljuk a beszámolóhoz. 

Felkérjük a kormányzót, hogy ezen szabályzatokat e konvenció egyéb anyagával hirdesse 

meg, legyen önálló napirendi pont a konvención és szülessen határozat az elfogadásáról, a 

beszámolók előtt. Egyben kérjük a kormányzó jelöltet az I. alkormányzót, hogy ezen szabály-

zatok figyelembevételével dolgozza át a pénzügyi tervét. 
 

Az FB ajánlja annak a megfontolását, hogy a felvetett jövőbeni kérdések rendezése a profesz-

szionális személyi feltételek biztosítása érdekében amennyiben szükséges a hivatalba lépő 

kormányzók a személyi feltételek biztosítása mellett vizsgálják meg az alapszabály módosítá-

sának esetleges szükségességét is.  
 

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

tagjának, hogy az éves munkáját segítették. 
 

Az FB a 2020/1 számú határozatában javasolja a konvenciónak, hogy Boronkay Gusztáv 

kormányzó úr beszámolóját, az éves mérleget és a hozzá tartozó jelentéseket az jelentés-

ben foglaltak figyelembe vételével részben tájékoztatójelleggel fogadja el. 
 

Budapest, 2020. június 15. 
 

Dr. Buzási Gábor PDG 

           FB Elnök 
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1. számú melléklet 
 

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT 
 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének 
kitüntetési szabályzata 

 
Előzmény: 
 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a Nemzetközi Lions Szövetség szerves 
része. 
 

A nemzetközi hagyományoknak megfelelően az arra érdemes személyek kitüntetés-
ben részesülnek. 
 

A szövetség eredményes munkájának letéteményesei azok a Lions tagok, akik a 
klubokat és a kormányzóságot szolgálatukkal működtetik. 
 

Jószolgálati munkájukat ezek a személyek, mindennemű ellenszolgáltatás nélkül 
végzik.  
 

Indokolt, hogy ezen személyek erkölcsi elismerésben részesüljenek, ez a kitüntetés. 
 

A Wanatka Díj és a Lions Díj nem tartozik ezen szabályzás hatálya alá, mivel azok a 
belső szabályzatukon keresztül a konvenció által megválasztott, kinevezett szemé-
lyekből álló bizottságok döntési körébe tartozik.  
 

A döntést Ők hozzák és csak a konvenciónak tartoznak jelentéssel, de munkájukat a 
kabinettel is ismertetik.  
 

Ez alól kivétel a Lions díj finanszírozása.  
 

A kitüntetéseket a konvención, valamint az éves Jótékonysági Lions Bálon adják át. 
 

A Magyarországi Lions Clubok Szövetségében jelen pillanatban az alábbi kitünteté-
sek vannak rendszerben: 

-  

- Lions Díj 
- Wanatka Médiadíj 
- Az év klubja 
- Az év legjobb Régió klubja 
- Az év legjobb Zóna klubja 
- Az év Lions tagja 
- Az év klubelnöke 
- Az év titkára 
- Az év kincstárosa 
- A kabinet tagjainak kitüntetése 

 

1. A Kitüntetési Szabályzatot a konvenció hagyja jóvá és azon bárminemű vál-
toztatásra csak a konvenciónak van lehetősége. 

2. A személyre szóló kitüntetések odaítélésében az adott klub vezetőségének 
véleményét ki kell kérni. 

3. A Kormányzósági kitüntetéseket a kormányzó adja át. 
4. A kitüntetések odaítélésében a kluboknak, a kabinet tagoknak van javaslatte-

vő lehetősége. 
5. A kormányzó a látogatásain dicsérő okleveleket adhat át. 
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6. Kormányzói kitüntetést nem kaphat olyan személy, aki bármely felügyeletet, 
ellenőrzést végző Bizottság tagja. 

7. Kitüntetést csak olyan klub, vagy annak tagja kaphat, amely az odaítélés idő-
pontjában nem rendelkezik tagdíjtartozással sem a kabinet, sem az OAK-
BROOK-i központ felé (erről a kluboktól igazolást kell bekérni). 

8. Kiváló klub, klubtag díjat csak olyan klub, vagy tag kaphat, aki legalább 3 éve 
folyamatosan tagja a klubjának, vagy a Magyarországi Lions Clubok Szövet-
ségének, időarányosan teljesítette a Lions tagsággal kapcsolatos kötelezett-
ségeket.  

9. Ezen kötelezettségek pontos teljesítését, a klubok tisztségviselőinek, valamint 
a Kabinet titkárnak, kincstárosnak írásban kell megadnia, csatolni kell a kitün-
tetési határozathoz. 

10. A kitüntetett nem lehet hatósági eljárás alá vonva. 
11. A kitüntetett nem lehet politikai párt vezető tisztségviselője. 
12. Az év Lions-a, az év Lions klubja, az év Kincstárosa, az év klubtitkára, az év 

klubelnöke nem lehet annak a klubnak a tagja, amelynek a kormányzó a tagja.   
13. A Wanatka díj kivételével a többi díj a kormányzósági keretből finanszírozan-

dó. 
14. A 7. pontban található díjak éves pénzügyi kerete nem haladhatja meg a kabi-

net tagdíjból származó bevételének az 3 %-át. 
15. A kabinet egyéb bevételével nem növelhető ez a keret. 
16. A díjazási keretet a megválasztásra kerülő kormányzónak külön soron kell 

szerepeltetni és a kormányzói év végével, azzal el kell számolni. 
17. A kitüntetési keret esetleges túllépését a kormányzónak a saját pénzéből kell 

finanszíroznia, az más keretből nem bővíthető.  
18. A kitüntetések egy évben kiosztható darabszámát a taglétszám függvényében 

kell meghatározni, de nem haladhatja meg a Lions évet záró létszám 3 %-át, 
annak érdekében, hogy megőrizze az értékét, különlegességét.  

19. Nem osztható költséggel járó kitüntetés (kivéve az okleveleket) abban az 
esetben, ha az adott év eredménye negatív. 

20. Évente csak egy személy kaphat Melvin Jones Díjat, azt is csak úgy, hogy a 
költség felét a kabinet, a másik felét a javaslattevő(k)-nek kell téríteni. 

21. A kitüntetés megrendelése, csak akkor történhet, ha a saját erő befolyt a kabi-
net egyszámlájára. 

22. További Melvin Jones Díj odaítélésének is van helye, de ennek a finanszíro-
zásában nem vehet részt a kabinet. 

23. A kitüntetettek névsorát a Lions weboldalon „akikre büszkék vagyunk” külön 
linken kell szerepeltetni. 

24. A weboldalon el kell különíteni a hazai és a nemzetközi kitüntetéseket. 
25. A Melvin Jones, a Lions Díj és a Wanatka Díj díjazottjait külön-külön oldalon 

kell szerepeltetni. 
26. A 24. pontban szereplő díjak odaítélésének indoklását, és a díjazottak mélta-

tását, fényképét is szerepeltetni kell. 
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2. számú melléklet 
 

Jótékonysági Alap 
 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetségének 
Elkülönített Jótékonysági alap szabályzata 

 

Előzmény: 
 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a Nemzetközi Lions Szövetség szerves 
része. 
 

A nemzetközi hagyományoknak megfelelően a Kormányzóságoknak lehetőségük 
van arra, hogy külön erre a célra jótékonysági alapot hozzanak létre. 
 
A jótékonysági alapba befizethet mindenki abból a célból, hogy valamilyen meghatá-
rozott tevékenységet támogasson, esetleg a cél megjelölése nélkül. 
 

1. Jótékonysági alapot hozhat létre a kabinet úgy, hogy a kluboknak kiküldött 
számlákon a meghatározott tagdíj valamely részét (%-át) elkülönítetten szám-
lázza és a befolyt összeget külön könyveli elkülönített főkönyvi számlán. 

2. Ezen a főkönyvi számlán kell elkülöníteni a költségeket és a bevételeket. 
3. Az elkülönített számláról, csak a megjelölt célra lehet költséget elszámolni és 

csak arra lehet kifizetést eszközölni. 
4. A kormányzónak jelölt alkormányzó költségvetésében szerepeltetni kell a jóté-

konysági alap tervezett összegét és azokat a várható kifizetéseket, amelyeket 
ennek a keretnek a terhére tervez. 

5. Nem lehet kifizetni támogatást új klub alakítására. 
6. Új klub alakításakor, ennek a keretnek a terhére, csak harang, ütő és jelvény 

számolható el. 
7. A kormányzóság kiírhat pályázatot különböző célok megvalósítása érdekében. 
8. Ezeken a pályázatokon csak a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének 

tag klubjai vehetnek részt. 
9. A benyújtott pályázatoknak rendelkeznie kell költségvetéssel.  
10. A pályamű csak olyan jótékonysági tevékenység lehet, amely az adott klubnak 

a jószolgálati tevékenységéhez kapcsolódik, abban az adott klub tevékenyen 
részt vesz. 

11. Ezeken a pályázatokon csak olyan klub vehet részt, amely az ezt megelőző 3 
évben rendesen fizette a tagdíjat a kormányzóságnak és Oak-Brook-nak. 

12. A pályázatra kifizetett összeg nem haladhatja meg az adott projekt 30 %-át. 
13. A kifizetendő összeg nem lehet nagyobb, mint a pályázó klub éves befizeté-

sének 40- %-a.  
14. Az elnyert pályázat megvalósításánál a pályázónak minden esetben szerepel-

tetnie kell a szövetséget (pontos névvel és címmel), mint társfinanszírozót. 
15. A kiírt pályázat megvalósulását követően a pályázónak részletes elszámolást 

kell készíteni a pályázatról és a megvalósításról. 
16. Egy klub csak háromévente nyújthat be pályázatot. 
17. Egy évben egy adott klub, csak egy pályázaton indulhat. 
18. Bármely klub kérhet hozzájárulást pályázaton kívül is valamely jószolgálati te-

vékenységének támogatására, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel. 
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19. Csak az a klub adhat be pályázatot, aki az előző pályázattal, időben és ponto-
san elszámolt. 

20. Az a klub, amelyik nem számol el, a pályázati összeggel 5 évre kizárja magát 
a pályázati lehetőségből. 

21. Nem vehetnek részt összeférhetetlenségi alapon az a klub, amelyik a bíráló 
bizottság klubjait, valamint az FB tagjait delegálja. 

22. A pályázat elbírálására 5 fős bizottságot kell létrehozni.  
23. Az elbíráló bizottság tagjai: a regnáló kormányzó, I. alkormányzó, II. alkor-

mányzó kabinet titkát, kabinet kincstárnok. A bizottság elnöke a mindenkori 
kincstárnok. 

24. A Leo klubok támogatására a szponzor klubnak kell pályázni ugyan azzal a 
feltétellel, mint a többi klub. 

25. Az ifjúsági csere program része a kabinet jótékonysági tevékenységének, 
amelyet minden évben meg kell előre tervezni és be kell építeni a bevételét és 
kiadásait ebbe a rendszerbe. 

26. Az jótékonysági alapba befizetett pénzösszegeket elkülönítve kell könyvelni. 
27. Az adott Lions évben megmaradt jótékonysági keretben lévő összeg, másra 

nem használható el, az-az összeg átmegy a következő évre. 
28. A Jótékonysági Alap Szabályzatot a konvenció hagyja jóvá és azon bármine-

mű változtatásra csak a konvenciónak van lehetősége. 
 


