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A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége Felügyelő Bizottsága véleménye Dr. 

Fogarassy Csaba kormányzó jelölt programjáról és költségvetéséről. 

 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége (LCMSZ) Felügyelő Bizottsága (FB) a kormányzó 

jelölti programot és az annak megvalósítását szolgáló költségvetést megkapta és azokkal 

kapcsolatosan a következő véleményt fogalmazta meg. 

 

A kormányzói program. 

A program a hagyományok megtartása mellett új irányokat is tartalmaz. Reméljük, hogy a 

pandémia elmúltával egyre teljesebb, szerkezetében és programjaiban a korábbiakhoz hasonló 

évre tekint az LCMSZ. A benyújtott program következetes és sikeres megvalósítása esetén 

alkalmas ezeknek a céloknak az elérésére.  

Az FB szeretné felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a megváltozott jogszabályok miatt az 

LCMSZ alapszabályát és azzal összefüggésben az LCMSZ valamennyi szabályzatát 

aktualizálni kell, azok elfogadása a konvenció hatásköre. Ezért indokolt és támogatott a 

programban szereplő ún. köztes konvenció megtartása. 

Az LCMSZ FB a kormányzói programot a konvenció számára elfogadásra ajánlja. 

 

A költségvetés. 

A bemutatott költségvetéssel kapcsolatosan az FB a következők megfontolását és végrehajtását 

javasolja: 

Az elmúlt másfél évben számos hagyományos lions program nem került megrendezésre, 

amennyiben mégis, úgy nem azokkal a költségekkel mint korábban.  Ezek a nemzetközi 

konvenció, a YEC, a Tri Jumelage, a V4-ek program, a bál, a regatta, az Európa Fórum, a köztes 

konvenció. Tekintettel arra, hogy nem minden program kerül minden évben megrendezésre 

ezért az egymást váltó kormányzók együtt tervezve, úgynevezett guruló költségvetéssel 

dolgoztak és tartalékokat képeztek az évüket nem érintő programok megtakarításaiból.  A 

benyújtott költségvetés tartalékot nem képez ugyanakkor látható, hogy kiadásaiban a 2022/23 

évi következő kormányzói időszak az újra megjelenő programok miatt kiadásaiban lényegesen 

erősebb lesz. Ezért törekedni kell a megtakarításra, mert változatlan tagdíj bevételek mellett, 

szponzori támogatások nélkül a következő ciklus erősen forráshiányos lesz.  

A költségvetés vizsgálatánál az FB kénytelen visszautalni a most lezáruló kormányzói ciklusról 

készült jelentésére. Abban kiemeltük, hogy az LCMSZ ún. „jószolgálati tevékenysége” 

megfelelő és elfogadott belső szabályozottság hiányában nem állja ki a szabályosság 

követelményét. Ezeket a tevékenységeket az FB csak azzal a felététellel javasolja elfogadni, ha 
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az LCMSZ a jószolgálati tevékenység szabályzatát haladéktalanul kidolgozza és azt az őszi 

konvenció elfogadja. 

Az FB azonosan ítéli meg az elismerésekre vonatkozó költségvetési sorokat szabályosságát is. 

Az FB ismételten hivatkozik az előző kormányzói ciklusról benyújtott jelentésére és 

megismétli, hogy ki kell dolgozni az LCMSZ elismeréseinek és kitüntetéseinek belső 

szabályzatát. Az azzal kapcsolatos indokainkat a jelentés tartalmazza.  

Az FB a báli költségvetésben szükségesnek tartja annak feltüntetését, hogy az LCMSZ erre a 

célra már 1.7650.000- Ft összeget megfizetett és szerződéses kötelezettséget vállalt további 

ekkora összeg megfizetésére. Szintén szeretnénk a figyelmet felhívni a bállal kapcsolatos 

adományok elszámolására. 

Az FB megfontolásra javasolja az új klubok megalakulásával kapcsolatos költségeknek az 

LCMSZ által történő viselését. Korábban voltak eseti kivételek, azonban a rendszerszintű 

alkalmazást belső szabályozottság hiányában az FB nem javasolja.  

Az FB a Wanatka hagyatékkal kapcsolatosan három észrevételt tesz. 

A Wanatka Gabriella média díj elfogadott finanszírozásának az LCMSZ-nél lévő jelentős 

pénzösszeg hozamából kell megtörténnie és nem a tagdíj bevételekből kell erre a forrást 

biztosítani. 

Az FB feltétlenül szükségesnek tartja annak megvizsgálását, hogy a hagyaték gyarapítása 

milyen garantált pénzügyi befektetéssel biztosítható és teremthető meg így a média díj 

szabályszerű finanszírozása. 

Szintén a Wanatka hagyatékkal kapcsolatosan vállalt feladat, hogy az LCMSZ a hagyatékba 

minden évben visszautalja a Wanatka Központ elméletileg képezett bérleti díját. A benyújtott 

költségvetés erre vonatkozóan nem tartalmaz adatot. A takarékos gazdálkodással el kell érni, 

hogy a vállalt kötelezettségek teljesüljenek. 

Az FB javasolja, hogy a LEO-k „támogatása” kizárólag úgy valósuljon meg, hogy szerződéssel 

meghatározott cél, vagy akár közös feladat kerüljön finanszírozásra. 

Az FB ismételten szeretné felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy a következő kormányzói 

ciklustól az LCMSZ vizsgálata az Állami Számvevőszék rendszeres kötelezettsége lesz Ezért 

ez az utolsó utáni pillanat, hogy minden az FB által alappal kifogásolt hiányosságot 

professzionális segítség igénybevételével „bepótoljunk”. 

A kifogásoltak orvoslásával és a szükséges kiegészítéske végrehajtásával, átdolgozásával az FB 

a benyújtott költségvetést a konvenciónak elfogadásra ajánlja  

Budapest, 2021. május 28. 

                                                                                          Dr. Buzási Gábor s.k. 

                                                                                                  FB Elnök 

 


