
 

7/2019. (V. 31.) zsinati határozat 

tényfeltáró bizottság működési rendjéről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 

évi IV. törvény 104. § (5) bekezdés a) pontja 

alapján – a tényfeltáró bizottság működési 

rendjéről szóló 5/2007. (III. 23.) zsinati határozat 

módosítását elfogadja. 

Felelős: országos elnökség 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

8/2019. (V. 31.) zsinati határozat 

az úrvacsora évének cselekvési programjáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 

évi IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján – utalva a 5/2019. (II. 22.) zsinati határo-

zatra - a 2020. év, mint az úrvacsora éve cselek-

vési programját elfogadja. A zsinat kéri, hogy 

egyházunk 2020. évi költségvetésében a cselek-

vési program végrehajtásához szükséges összegek 

kerüljenek betervezésre. 

Felelős: Fabiny Tamás és Hafenscher Károly 

Határidő: 2020. december 31. 

 

 

9/2019. (V. 31.) zsinati határozat 

egyházi bíróság jegyzője választásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 

évi IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján Gróf Gábort a Magyarországi 

Evangélikus Egyház egyházi bírósága 

nemlelkészi jegyzőjének választja az általános 

tisztújítás időpontjáig, 2024-ig. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

10/2019. (V. 31.) zsinati határozat 

országos számvevőszék elnökének 

választásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 

évi IV. törvény 104. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján Horváth Z. Gábort a Magyarországi 

Evangélikus Egyház országos számvevőszéke 

elnökének választja az általános tisztújítás 

időpontjáig, 2024-ig. 

Felelős: Krámer György 

Határidő: 2019. június 30. 

 

 

11/2019. (V. 31.) zsinati határozat 

gyülekezetplántálási program kiértékeléséről 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 

egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. 

évi IV. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján - utalva a 16/2016. (XI. 18.) zsinati hatá-

rozatra – munkacsoportot hoz létre az új egyház-

községek alapítására meghatározott hároméves 

program kiértékelésére. A munkacsoport feladata: 

a) az új egyházközségek létrehozására elindí-

tott projektek regisztrálása egyházkerületen-

ként; 

b) az egyes projektek elemző értékélése: hon-

nan hová jutottak el a három év alatt; 

c) az egyes projektek költségvetési támogatá-

sának felmérése, összegzése; 

d) az egyes projektek fenntarthatóságának 

vizsgálata; 

e) az Evangélikus Hittudományi Egyetem ál-

tal folytatott képzési munka értékelése. 

A munkacsoport tagjai: Lázárné Skorka Katalin 

(Déli Egyházkerület), Horváth-Hegyi Áron 

(Északi Egyházkerület), Koháry Ferenc (Nyugati 

Egyházkerület) és az egyházkerületi missziói lel-

készek, valamint a munkacsoport elnöke: Gáncs 

Péter (Missziói Bizottság elnöke) azzal, hogy a 

munkacsoport a munkáját az egyházkerületek 

püspökeivel, felügyelőivel, és az egyes projekte-

kért felelős lelkészekkel, felügyelőkkel együtt-

működve végzi. 

A munkacsoport munkájáról szóló jelentést a 

zsinat soron következő, novemberi ülésére kell 

elkészíteni és előterjeszteni. 

Felelős: Gáncs Péter 

Határidő: 2019. október 31. 

 

 

 

 

 


