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A XI/6. „on-line” ülésszak napirendje (elnökségi javaslat) 

 

 

2020. November 20.  /péntek/ 

(Távolléti ülés az Ügyrend 16.§ (4) bekezdése alapján) 

 

 

Első ülés  
Tárgy:  a) A XI/5. ülésszak jegyzőkönyvének elfogadása 

b) A májusi véleménynyilvánítás és szeptemberi távolléti szavazások eredményének ismertetése 

c) A beadványok ismertetése 

d) A lejárt határidejű zsinati határozatok ismertetése  

e) A zsinati elnökség beszámolója – (az éves jelentések tartalmazzák) 

f) Bizottságok beszámolója 

- dr. Tengölics Márta, a Törvényelőkészítő Bizottság elnöke 

- dr. Orosz Gábor Viktor, a Teológiai Bizottság elnöke 

- Tölli Balázs, az Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Második ülés 
Tárgy: Országos Tisztségviselők éves beszámolói  

a) A Zsinat lelkészi elnöke – Dr. Hafenscher Károly 

b) A Zsinat nem lelkészi elnöke – Abaffy Zoltán 

c) Elnök-püspök – Dr. Fabiny Tamás 

d) Országos Felügyelő – Prőhle Gergely 

e) Az országos ügyész éves jelentése - Dr. Székács György, országos ügyész 

f) Az országos bíróság elnökének éves jelentése - Dr. Gíró Szász János, az országos bíróság elnöke 

g) Az országos számvevőszék elnökének éves jelentése - Horváth Z. Gábor, az országos 

számvevőszék elnöke 

h) A diakóniai bizottság elnökének éves jelentése - Gregersen-Labossa György, bizottsági elnök 

i) Az egyházzenei bizottság elnökének éves jelentése - Kendeh Gusztáv, bizottsági elnök 

j) Az evangelizációs és missziói bizottság elnökének éves jelentése - Gáncs Péter püspök, 

bizottsági elnök 

k) Az építési és ingatlanügyi bizottság elnökének éves jelentése - Benczúr László, bizottsági elnök 

l) A gazdasági bizottság elnökének éves jelentése - Abaffy Zoltán, bizottsági elnök 

m) A gyermek és ifjúsági bizottság elnökének éves jelentése - Grendorf-Balogh Melinda, bizottsági 

elnök 

n) A gyűjteményi tanács elnökének éves jelentése - dr. Kovács Eleonóra, bizottsági elnök 

o) A nevelési és oktatási bizottság elnökének éves jelentése - Gadóné Kézdy Edit, bizottsági elnök 

p) A sajtóbizottság elnökének éves jelentése - Lovass Tibor, bizottsági elnök 

q) Az Országos GAS ügyvivő éves jelentése - Koskai Erzsébet, országos GAS ügyvivő 

r) A protestáns tábori püspök éves jelentése - Jákób János, dandártábornok, protestáns tábori 

püspök 

 

 

Harmadik ülés 
Tárgy: A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetése – a Költségvetési Törvény 

megalkotása 2005. évi IV. törvény 104. § (6) bekezdés c) pontja alapján 
Előterjesztő: Prőhle Gergely, országos felügyelő és Csorba Gábor, osztályvezető  

 

 

 

Negyedik ülés  
Tárgy: 2020 az Úrvacsora Éve – a Zsinat által elfogadott cselekvési program felülvizsgálata, határidő 

módosítása; A konfirmáció előtti úrvacsoravétel lehetősége  
Előterjesztő: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 
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Ötödik ülés 
Tárgy: A Liturgiai Bizottság jelentése a 2005. évi IV. törvény 135. § (3) bekezdése alapján – Zsinati 

Határozat 

Előterjesztő: Dr. Hafenscher Károly, a Zsinat lelkészi elnöke 

 

 

Hatodik ülés 
Tárgy: A gyülekezet plántálási programunk végrehajtásáról szóló éves jelentés megtárgyalása és 

elfogadása a Zsinat 18/2019 (XI.22) számú határozata alapján 
Előterjesztő: Gáncs Péter, püspök, az Evangelizációs és Missziói Bizottság elnöke 

 

 

Hetedik ülés 
Tárgy: Az Evangélikus Kórház projektről a Zsinat 1/2019 (II.22) számú határozata alapján 

Előterjesztő: dr. Cserháti Péter, a Zsinat által kijelölt moderátor és Benyó Balázs, az Evangélikus Fejlesztési 

Iroda igazgatója 

 

 

Zárszó – A XI/7. - 2021. február 19.-i - zsinati ülésszakon tárgyalandó kérdések ismertetése  

Előterjesztő: Abaffy Zoltán, a Zsinat nem lelkészi elnöke 


