
7/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Hafenscher Károly zsinati lelkészi 

elnök 2020. évi jelentését elfogadja. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

8/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán zsinati nemlelkészi 

elnök 2020. évi jelentését elfogadja. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

9/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Fabiny Tamás elnök-püspök 

2020. évi jelentését elfogadja. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

10/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Prőhle Gergely országos felügyelő 

2020. évi jelentését elfogadja. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/1/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Székács György országos ügyész, 

országos tisztségviselő 2020. évben végzett tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/2/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az egyházi bíróság 2020. évben folytatott 

tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 



11/3/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés meghallgatásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés c) pontja alapján az országos számvevőszék 2020. évben folytatott 

tevékenységéről szóló jelentést meghallgatta. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/4/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Gregersen-Labossa György 

országos diakóniai bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról 

szóló jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/5/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Kendeh Gusztáv országos 

egyházzenei bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról szóló 

jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/6/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Gáncs Péter országos 

evangélizációs és missziói bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági 

munkáról szóló jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/7/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Benczúr László országos építési 

és ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról szóló 

jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/8/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Abaffy Zoltán országos gazdasági 

bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 



elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/9/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Grendorf-Balogh Melinda 

országos gyermek- és ifjúsági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági 

munkáról szóló jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/10/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Kovács Eleonóra országos 

gyűjteményi tanácsi elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról szóló 

jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/11/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Gadóné Kézdy Edit országos 

nevelési és oktatási bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról 

szóló jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/12/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 141. §-ra – Lovass Tibor országos 

sajtóbizottsági elnök, országos tisztségviselő 2020. évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 

elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

11/13/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja alapján - utalva az egyházi szolgálat külön területeiről szóló 

2005. évi V. törvény 46. § (2) bekezdésére - a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat Tanácsának 2020. évi 

jelentését elfogadja. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 



 

11/14/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori 

szolgálatról szóló 2019. évi III. törvény 3. § (7) bekezdése alapján Jákob János tábori püspök jelentését a 

protestáns tábori püspökség keretében végzett 2019. évi szolgálatról elfogadja.  

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

12/1/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

az úrvacsora évének meghosszabbításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 70/2020. (V. 14.) országos presbitériumi 

határozatra - a 2021. évet is az úrvacsora évének nyilvánítja, 2021. október 31. napjáig. Ezzel egyidejűleg 

a 2020. évi programok lezárását meghosszabbítja 2021. december 31. napjáig. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2021. december 31. 

 

 

12/2/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

a konfirmáció előtti úrvacsora lehetőségéről 
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján – utalva 9/2017. (V. 26.) zsinati határozatra – a 6/2020. 

(09. 21.) Püspöki Tanácsi határozatnak megfelelően támogatja a konfirmáció előtti úrvacsora 

lehetőségének szabályozott bevezetését egyházunkban. Felkéri a Püspöki Tanácsot részletes útmutató 

elkészítésére, valamint a törvényelőkészítő bizottságot a szükséges, így különösen is az egyházi szolgálat 

külön területeiről szóló 2005. évi V. törvény 16. § (1) bekezdését érintő törvénymódosítás előkészítésre, 

és a zsinat soron következő ülésszaka elé terjesztésére. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

13/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

a Liturgikus Könyv elfogadásáról 
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 135. § (3) bekezdése alapján – utalva a 6/2020. (09. 21.) Püspöki Tanácsi határozatra – 

elfogadja a Liturgikus Könyv 2. és 3. kötetét és támogatja annak kiadását. 

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

14/2020. (XI. 28.) zsinati határozat 

munkacsoport jelentésének elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi 

IV. törvény 104. § (5) bekezdés b) pontja alapján – utalva a 18/2019. (XI. 22.) zsinati határozatra – A 

gyülekezetplántálásokkal foglalkozó munkacsoport 2020. évi beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Abaffy Zoltán és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 


