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BEVEZETÉS 

Örömmel és hálával tölt el, hogy a Szövetség több klubjából is a Lions Clubok 

Magyarországi Szövetségének Kormányzói posztjára jelöltetek. Szeretném ezt a 

bizalmat őszintén meghálálni a következő Lions évben. Azt hiszem életem egyik 

legnagyobb küldetése előtt állok, remélem ez a KORMÁNYZÓI ÉV, ami előttem áll, 

nem csak nekem hoz majd feledhetetlen emlékeket, de a Szövetség számára is 

maradandó programokat jelenthet.  

Sajnos mindannyiunk életére rányomta bélyegét az elmúlt szörnyű másfél év, a 

pandémia alatt elszenvedett megpróbáltatások a családban, munkahelyeken és a 

jószolgálati programjainkban is súlyos áldozatokat követeltek szinte mindenkitől. A 

következő évet másként kell terveznünk, mint az korábban tettük, de mindenképpen 

optimistán és szeretettel teli szívvel. A 2021/2022-es Lions Év lesz az első olyan év, 

amelyben terveznünk kell az egymásra való odafigyelést a Szövetségen belül, 

terveznünk kell vészforgatókönyveket a lehetséges újabb és újabb vészhelyzetekre, 

sokkal többet kell magunkon is segítenünk, mint korábban. Úgy tűnik, hogy a digitális 

világ már nem csak a tizenévesek kiváltsága lesz a következő hónapokban, években, 

hanem a mi jószolgálati programjaink egyik lényeges és nélkülözhetetlen eleme is.   

 Kormányzóként szeretnék olyan új programokat indítani a jövőben, amelyek 

nem nehezednek rá a hazai klubokra, nem kötelezettségeket jelentenek különböző 

területeken, hanem biztos támaszt és további lehetőséget adnak a szakmai és 

szervezeti működés területein.  A következő évben, a Szövetség tagjainak szeretnénk 

országos lefedettséggel támogatást nyújtani a hiteles egészségügyi információk 

elérésében. Úgy gondolom, hogy a Clubtagok egészségügyi állapotának fenntartása, a 

Clubok Covid-mentes működése ugyanolyan fontos feladat kell hogy legyen, mint a 

jószolgálati programok szakszerű és fertőzésmentes kivitelezése.  

A vírus járvánnyal együtt járó változások miatt, a környezeti feltételek 

rendkívüli mértékben felértékelődtek az elmúlt hónapokban. Ennek köszönhetően az 

egészséges élelmiszerekhez és a tiszta környezethez való hozzáférés kiemelten magas 

értékmérő lett, friss gyümölcsöt, vitamint, vegyszermenetes élelmiszereket 

fogyasztani, adományozni talán soha nem volt annyira szükségszerű, mint az elmúlt 

hónapokban, és nem lesz akkora prioritás, mint az előttünk álló időszakban várható. 

Annak érdekében, hogy a hazai klubok ezekkel az új egészségügyi és 

környezetvédelmi kihívásokkal szembe tudjanak nézni, két olyan új programot 

tervezek kabinetemmel megvalósítani, amelyek elérhető és hatékony felületeket 

jelentenek az érdeklődő Clubok szakmai működésének szolgálatában.  Az országos 

lefedettséget biztosító, hálózatszerű működést megvalósító programok új 

„nagykövetei” remélhetőleg mindenki számára elérhető szakmai ismereteket és 
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használható tudást közvetíthetnek majd a Club élet és a jószolgálati programok 

támogatására egyaránt.       

Ezek a kiemelt új környezetvédelmi és egészségügyi programok a következők:  

Lions Orvos Nagyköveti Hálózat létrehozása – zónánként kijelölt egészségügyi 

felelősök segítségével, akik összegyűjtik azoknak az elkötelezett orvosoknak a 

névsorát és szakterületi kompetenciáit, akik a Szövetség Clubjainak az egészségügyi 

programjaiban szívesen nyújtanak szakorvosi támogatást a működési és jószolgálati 

programok sikeres megvalósításához.  

Lions Környezetvédelmi Nagykövet Hálózat létrehozása – regionális 

környezetvédelmi vezetők segítségével életre hívott hálózat kialakítása annak 

érdekében, hogy a fiatalabb Lions generáció érdeklődésének középpontjába tartozó 

tématerület megfelelő reprezentativitást és program bázist kapjon az elkövetkező 

években. A környezetvédelmi problémák iránt rendkívüli érdeklődést mutató 20-30 

éves fiatal generáció, illetve az idősebb korosztály környezeti értékrendjének 

összehangolása is egyik célja a közös környezetvédelmi jószolgálati programok 

iniciálásának. Az környezetvédelmi nagyköveti hálózat tevékenységének fókuszában 

a tiszta környezethez való hozzáférés lehetőségeinek megismertetése, friss 

gyümölcsök, természetes vitaminok, vegyszermenetes, lokális élelmiszerek 

fogyasztásának népszerűsítése, az egészséges életvitelhez kapcsolódó adományozási 

és karitatív programok indítása áll.  

A felgyorsult mindennapi életünk, a váratlan veszélyhelyzetek sok-sok olyan 

előre nem kiszámítható hatást hordoztak, hordoznak magukban, amelyek nagyon 

sokszor váratlan események, felkészületlenül érnek bennünket. A Szövetség vezetői 

megfelelő tapasztalatok hiányában nem mindig képesek a problémák legmagasabb 

szintű elhárításának megszervezésére. Annak érdekében, a hogy korábbi 

kormányzóink vezetői gyakorlata, az évtizedes tapasztalatok ne vesszenek el, a 

hagyományaink, sikeres programjaink sokáig megmaradjanak a Lions utókor 

számára, volt kormányzóink aktív tagjainak közreműködésével egy szakértői 

kollégium létrehozását kezdeményezem.   

Volt Kormányzók Szakértői Kollégiumának létrehozása – vagyis egy 

tanácsadói Kollégium létrehozásának célja, hogy a kormányzói munka során 

felhalmozódott tapasztalatok rugalmasan átadhatók legyenek a soron következő 

kormányzók részére. A tanácsadói kollégiumi testület küldetése a hazai és nemzetközi 

Lions hagyományok megőrzése, a sikeres programok adaptálásának segítése a soron 

következő Lions kabinetek számára. A szakértői kollégium feladata továbbá a 

kormányzói rang magas presztízsének megőrzése, a volt kormányzók társadalmi 

tevékenységének nyomon követése, esetleges támogatása. A Szakértői Kollégium 
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kiemelt szerepet kap a bajba jutott szövetségi Clubok, Club tagok támogatási 

programjában, nevezetesen a Covid Segítő Program szükségszerű működtetésében is.   

Covid Segítő program: pandémiás vészhelyzet esetén, a 2020/2021-es korábbi 

Lions gyorssegély program folytatása, amennyiben szükséges.  

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlődés és 

Gazdálkodás Intézetének Tanszékvezetőjeként több egyetemi kampuszon vagyok 

szoros kapcsolatban a hallgatókkal, fiatal oktatókkal, akik élénk érdeklődést mutatnak 

az egészségügyi és környezetvédelmi Lions programok megismerésére. Úgy ítélem 

meg, hogy kiemelt programterületként kezelhetők a jövőben a fiatalkori 

cukorbetegség és a látásromlás esetei, az egyetemi közeg ennek jó táptalaja lehet. 

A korábban elindított, és a pandémia miatt félbeszakadt campus Lions clubok 

alapítását és a program újraindítását egyik legfontosabb célként jelöltem meg 

kormányzói évemben.   

Campus Lions Club program újraindítása: az első Campus Lions Club 

alapítására a Szent István Egyetem gödöllői Campuszán került sor. A Campus Lions 

Club olyan fiatal oktatók, doktorandusz hallgatók közössége, amely az egyetemi 

hallgatók figyelmét szeretné felhívni az egészségkárosító szokások, a helytelen 

táplálkozás, vagy a környezetvédelmi problémák egyes eseteire. Az első Capus Lions 

Clubot a pandémia időszaka szétzilálta, mert a tagság 50 %-a külföldi doktoranduszok 

közül került ki, akik már 1,5 éve nem tudnak visszatérni korábbi munkahelyükre. Az 

első Campus Lions Club újraindítása, illetve a többi, már tervezés alatt álló Campus 

Club elindítására a pandémia végén kerülhet majd sor.  

A vállalati társadalmi felelősség programokat (CSR) segítve a Lions Clubok új 

tevékenységi területet találhatnak a jövőben, melyre már az elmúlt évek gyakorlatában 

is több jó példát említhetünk. A Lions Clubok működésének történetében a szoros 

vállalati együttműködés különböző karitatív területeken rendszeres gyakorlat volt. Az 

új Lions Vállalati Segítő programmal ezekhez szeretnénk visszatérni és „best practicet” 

kialakítani a haza Clubok számára. 

Lions Vállalati CSR program bevezetése és fejlesztése – a korábban jellemző 

vállalati támogatások CSR programként történő megvalósítása Lions Szövetségi „best 

practice” programokkal jó lehetőséget kínál a támogatási programok forrásbővítésére.  

A civil törvénybe tervezett változások, az új digitális feltételrendszerekhez való 

alkalmazkodás, illetve a szövetségi működés kereteinek megteremtése alapvetően egy 

új úton való elindulást jelent szervezetünk számára, amely remélhetőleg sikerrel lendít 

tovább bennünket a jövőbe. Egy három évre tervezett szövetségi digitalizációs 

program első évében azokat a hardver és software alapokat szeretnénk megteremteni 
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kormányzó társaimmal, amelyek a biztonságos és költségtakarékos szövetségi 

működés alapkövei lehetnek. Első lépcsőben, lehetőség szerint 2021. július 1-től 

bevezetésre kerül egy olyan egyszerűsített vállalatirányítási rendszer, mely nagyban 

segítheti majd a Szövetség és igény szerint akár a Clubok munkáját is (iktatás, projekt 

és pénzügyi nyomon követés stb.). Az átalakítási folyamat keretében kerül sor továbbá 

a Lions Szövetség alapszabály módosításának előkészítésére és a digitális működés 

feltételeinek pontos rögzítésére. Ennek érdekében előkészítő bizottság létrehozását 

tűztem ki célul.   

Lions Alapszabály Előkészítő Bizottság létrehozása: a Szövetség 

Alapszabályának módosítása, az új „Civil törvény” adaptálása, valamint a digitális 

működéshez kapcsolódó feltételek pontos rögzítése a működési szabályzatban.  

A Szövetségi szolgáltatások folyamatos elérésének biztosítása, valamint a 

nemzetközi programokba való hatékony bekapcsolódás és a kelet-közép-európai 

országok klubjainak segítése érdekében, olyan többfunkciós titkári kabinet kerül 

kialakításra, amely a hazai és a nemzetközi kapcsolati folyamatokat a legmagasabb 

szinten tudja kezelni. 

Titkári kabinet létrehozása – titkár 3 fős kabinetet működtet (tagjai: szövetségi 

titkár, egy senior és egy junior Lions taggal ) a Szövetség folyamatos elérésének 

biztosítása érdekében. A Titkári Kabinet a Kormányzó munkáját segíti, de legfőbb 

feladata a Clubok felé történő Szövetségi szolgáltatások elérésének közvetítése, a 

Clubok és a Szövetség felé irányuló társadalmi és vállalati érdeklődés megfelelő 

színvonalú kezelése, illetve a nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése.   

Annak érdekében, hogy a korábbi népszerű programok se hiányozzanak a 

következő Lions Évben, szeretném meghirdetni újra korábban sikeres programjainkat, 

melyek a következők:  

 Békeposzter Program 

 VAGYOK program Székesfehérváron 

 Fehér Bot Világnap - Szövetségi megemlékezés 

 Diabétesz Világnap - Szövetségi megemlékezés 

 Lions Vezetőképző Program 

 Szemszűrő Busz program 

 Országos Egészségnap Program 

 Global Action Team program 

 Az Európa fórumon vagy V4 programon való részvétel 

 Volt Kormányzók találkozója 

 Kormányzói nagyBál (nagyon nagy létszámmal) 
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Kormányzói programom mottója: 

 

„Ha az ember megnyeri a harcot a múltért,  

akkor az övé a jövő is.” 

(Janne Teller) 
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