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MEE XI. Zsinat – nemlelkészi elnöki éves jelentés 

2022. november 25 

 
 

„Mert nagy az Ő szeretete irántunk, és az Úr hűsége örökké tart.”  

(Zsolt 117,2) 

 

 

 

Tisztelt Zsinat! 

Kedves Testvérek! 

 

 

Éves beszámoló jelentésemet két nagyobb és egy kisebb modulban próbálom meg összefogni. 

 

Az első részben a korábban kialakított gyakorlatom szerint szeretném átfogóan ismertetni az 

elmúlt egy év zsinati munkáját, az elért eredményeket.  

A mellékletekben az ülésszakokhoz kapcsolódó zsinati határozatok is olvashatók. 

 

 

A zsinati ülésszakok munkájáról: 

 

 

A 2021. évi XI/9. novemberi – őszi - ülésszakunkat – az akkor éppen tomboló COVID járvány 

miatt online „üzemmódban” tartottuk november 26.-án.  

Az emlékezetes „napirend elfogadást” követően a Zsinat az alábbi kérésekkel foglalkozott: 

 

- országos tisztségviselők beszámolói, éves jelentései; 

 

- A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetési törvényének az 

elfogadása; 

 

- a 2005. évi VII. törvény – a választásokról és a szavazásról – felülvizsgálata, 

átdolgozása – előkészítő, elvi vita; 

 

- a 2005. évi IX. törvény az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről – 

felülvizsgálata, módosítása a kapcsolódó törvényi helyekkel összefüggésben; 

 

- a belső egyházi jogi személyiség törvényi szabályozása a Zsinat 7/2017 (V.26) és 

4/2020 (II.21) számú határozatai alapján – előkészítő, elvi vita; 

 

- az evangélikus köznevelés helyzete, figyelemmel a Zsinat 3/2016 (II.26) számú 

határozatára a 2005. évi törvény 103. § (1) bekezdése szerinti eljárásban – zsinati 

határozat. 

 

Soron következő XI/10. februári – téli – ülésszakunkat egy kicsit már „fellélegezve” újra, 

nyilvános, személyes részvétel melletti ülésszakon tarthattuk meg, országos egyházunk Üllői 

úti központjában. 
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Az ülésszak témái következők voltak: 

 

- Az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorának éves beszámoló jelentése a 

lelkészképzésünk helyzetéről; 

 

- országos tisztségviselők éves beszámoló jelentései – a protestáns tábori püspök és a 

Tényfeltáró Bizottság éves jelentése; 

 

-  a 2005. évi VII. törvény – a választásokról és a szavazásról – felülvizsgálata, 

átdolgozása – előkészítő, elvi vita; 

 

- a belső egyházi jogi személyiség törvényi szabályozása a Zsinat 7/2017 (V.26) és 

4/2020 (II.21) számú határozatai alapján – előkészítő, elvi vita; 

 

- a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött 

megállapodás időarányos végrehajtása – tájékoztató a 2005. évi IV. törvény 103.§ (1) 

bekezdése szerinti eljárásban; 

 

- a Bajor – Magyar Testvérkapcsolati szerződés meghosszabbítása – Zsinati Határozat; 

 

- a lelkészi nyugdíjkorhatár változtatásának kérdése az illetékes törvényi helyek 

módosításával – előkészítő, elvi vita. 

 

Tulajdonképpen még ki sem jöttünk a COVID helyzetből, amikor Ukrajnában megszólaltak a 

szirénák és elkezdődött a borzalmas háború.  

 

Téli, februári ülésszakunk határozatai közül egyet mindenképpen szeretnék kiemelni: 
 

1/2022. (II. 26.) zsinati határozat 

Ukrajna orosz megszállása miatt nehéz élethelyzetbe kerülő, menekülni kényszerülő embertársaink megsegítéséről 

Ukrajna orosz megszállása előidézte azt, hogy mind a hazájukban maradó, mind pedig a menekülni kényszerülő 

testvéreink humanitárius segítségre szorulhatnak.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház elkötelezett a bajba jutottak megsegítése iránt. Számos egyháztagunk, 

gyülekezetünk és intézményünk jelezte segítő szándékát vagy ajánlott fel konkrét segítséget, amelyért hálásak 

vagyunk.  

A krízishelyzetben lévők gyors és hatékony támogatásához elengedhetetlen az igények felmérése és a segítség 

koordinálása.  

Ezért arra kérjük az országos irodát, hogy az egyházzal kapcsolatban álló segítő szervezetekkel és az állami 

szervekkel együttműködve mérjék fel a segítségnyújtás lehetőségeit.  

Továbbá arra kérjük az evangélikus testvéreket, gyülekezeteinket, intézményeinket, hogy az ukrajnai békéért való 

imádságok mellett lehetőségük szerint vegyenek részt a segítő munkában, szálláslehetőséggel, adományozási 

szándékkal, önkéntes munkával vagy bármilyen támogatási formával keressék az országos iroda koordinációért 

felelős munkatársait. 

 

Nagyon fontos volt megtapasztalni zsinati határozatunk közvetlen hatását a minden 

napjainkban.  

Szinte megmozdult az egész evangélikus közösségünk! 
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Hirtelen önkéntesek „százai” álltak sorba és hirtelen több millió forintot adományoztak 

gyülekezetink tagjai a menekültek megsegítésére. 

 

Hálás köszönet érte! 

 

 

Tisztelt Zsinat! 

Kedves Testvérek! 

 

 

XI/11. májusi – tavaszi – ülésszakunkat szintén személyes részvétellel tartottuk május 27.-én. 

Ezen az ülésszakunkon az alábbi témák szerepeltek: 

 

- a Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi pénzügyi beszámolója, zárószámadása 

és a 2022. évi költségvetési törvény módosítása; 

 

- szintén tárgyalta a zsinat két országos tisztségviselő éves jelentését, úgymint a 

protestáns tábori püspök 2020 és 2021. éves jelentése a Magyarországi Evangélikus 

Egyház 2019. évi III. törvény 3.§ (7) bekezdése szerinti eljárásban a Zsinat 4/2022 

(II.26) számú határozata alapján és a LÉM bizottság éves jelentése szerepelt a napirendi 

pontok között; 

 

- a 2005. évi VII. törvény – a választásokról és a szavazásról – felülvizsgálata, 

átdolgozása – általános vita; 

 

- a belső egyházi jogi személyiség törvényi szabályozása a Zsinat 7/2017 (V.26) és 

4/2020 (II.21) számú határozatai alapján – általános és részletes vita; 

 

- a lelkészi nyugdíjkorhatár változtatásának kérdése az illetékes törvényi helyek 

módosításával – általános és részletes vita; 

 

- Konfirmáció és Elköteleződés Éve – zsinati határozat; 

 

- a Magyarországi Evangélikus Egyház (hitéleti) gazdasági önnállósodásának 

(felelősségvállalás a gyülekezetekben) stratégiája a Zsinat 17/2016 (XI.18) és 1/2020 

(II.21) számú határozatai alapján. 

 

 

A májusi ülésszakunkhoz egy ünnepi alkalom is kapcsolódott. Ekkor került sor a Bajor-Magyar 

testvérkapcsolati szerződés ünnepélyes meghosszabbítására, mely alkalomból felszólalt 

ülésszakunkon Heinrich Bedford-Strohm a bajor egyház elnök-püspöke és Michael Martin 

egyházfőtanácsos. 

 

Hadd idézzem ide Bedford-Strohm püspök szavait, melyet köszöntőjében elmondott: 

 

„Ezzel a szerződéssel bizonyságát adjuk valami olyannak, amely – reményeim szerint – az 

Egyházak Világtanácsának idei karslruhei nagygyűlésén is nyomatékosan megjelenik majd:  

 

Jézus Krisztus szeretete erősebb, mint a háború, az erőszak és az evilági megosztottság.  

 



4 
 

Ha egyházakként Krisztusnak ezt a szeretetét tudjuk sugározni, azzal a megbékélés tanúi 

leszünk a világ előtt, és követjük Krisztusnak azt a parancsát, hogy legyünk a föld sója és a 

világ világossága.” 

 

 

A második rövidebb modulban a Zsinati Tanács munkájáról: 

 

Törvényi szabályozásunk szerint a Zsinati Tanács tagjai a Zsinat elnökei, alelnökei és a Zsinati 

Bizottságok elnökei. Részt vesz a Zsinati Tanács munkájában az Országos Iroda igazgatója, a 

Jogi- és Testületi Osztályunk vezetője és egyik testületi referense. 

 

Figyelemmel a pandémiás helyzetre és költségtakarékossági szempontokra a Zsinati Tanács 

üléseit online felületen tartotta.  

 

Ebben az évben öt alkalommal volt ülésünk.  

 

Ezeken az üléseken áttekintjük a plenáris ülés elé kerülő anyagokat, az elnökség javaslata 

alapján megtárgyaljuk az adott ülésszak napirend tervezetét, melyet végső formájában a Zsinat 

fogad el. 

 

A Zsinati Tanács fogadja el a soron következő ülésszakok témajavaslatait, melyre épül a 

bizottsági munka. 

 

A Zsinati Tanács ülésein beszámol a zsinati elnökség, beszámolnak a bizottsági elnökök és a 

Jogi- és Testületi Osztály vezetője is az előző ülésszak óta végzett munkáról, a Zsinathoz 

érkezett beadványokról és a soron következő ülésszak előkészületeiről.  

 

Rendszerint áttekintjük a Zsinat előtt álló további feladatokat is. 

 

 

Ez utóbbi mondathoz kapcsolódik a harmadik modul: 

 

„Az Egyház jövője, a Jövő Egyháza”! 

 

Már előző évi jelentéseimben is tettem utalást erre a kérdésre, mely szerintem megkerülhetetlen.  

 

Hol, – máshol – lehessen erről az aktuális és többeket feszegető kérdésről beszélni, ha nem a 

Zsinat nyilvánossága előtt. 

 

Hadd idézzem ide D.dr Harmati Béla püspök Urat, aki egy évekkel ezelőtti Evangélikus Életben 

így írt: 

 

„Lehet, szabad és kell beszélnünk az egyház jövőjéről és a jövő egyházáról…” 

 

Ki kell mondanunk, sajátos helyzetben van egyházunk. A rendszerváltást követően 

megváltozott az egyházunk helyzete. 

 

Véleményem szerint is két „nemzedék” találta és még ma is találja magát ebben a helyzetben 

egymással szemben.  
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Az új generáció sok esetben „ismeretlen” feladatokra kapott felhívást és nem találja, vagy 

nehezen találja a válaszokat – addig sok esetben, eltekintve és tisztelve a kivételeket – a régi 

generáció úgy akar megfelelni az új helyzetnek, hogy „folytatja” a régit. 

 

Az aktív, cselekvő egyház tud csak megfelelni az új követelményeknek! A tevékeny egyháznak 

van jövője! Akkor van jövő, ha nem passzív biztonságra, hanem mozgékonyságra, 

tevékenységre rendezkedünk be. – mondta dr. Frenkl Róbert korábbi országos felügyelőnk az 

országos presbitérium előtt még 1998-ban. 

 

A Zsinati Tanács legutóbbi ülésén szóba került, hogy a májusi – tavaszi – ülésszakunkon 

megkezdjük ennek a kérdésnek az alapos feldolgozását, megtárgyalását. 

  

A magyarországi történelmi felekezetek mindegyike foglalkozott, foglalkozik ennek a 

kérdésnek a napirendre vételével, illetve tartja folyamatosan érdeklődési körében. 

 

Azt gondolom, hogy mi a reformáció örökösei, mint Magyarországi Evangélikus Egyház, 

egyházunk jövőjéért érzett felelősségünk miatt sem mehetünk el, e kérdés mellett! Alapos 

teológia megalapozással kell elkezdenünk ennek a kérdésnek a széleskörű egyházon belüli 

feldolgozását. 

 

Mint az ülésszakunk első ülésén elhangzott elnökségi beszámolóban már jeleztem, 

elnöktársammal együtt sajnálattal vettük tudomásul dr. Lackner Pál nyugalmazott protestáns 

tábori püspök lemondását zsinati tagságáról és párhuzamosan a Teológia Bizottságunk elnöki 

pozíciójáról. Reménység szint, a soron következő februári XI/13. ülésszakunkon fogjuk 

megválasztani Teológia Bizottságunk új elnökét.  

 

Végzetül, de nem utolsó sorban ez úton is szeretném megköszönni Jogi- és Testületi Osztályunk 

munkatársainak előkészítő és végrehajtó munkáját, melyet a zsinati ülésszakaink előkészítése 

érdekében, a zsinati ülésszakok lebonyolítása, az adminisztráció kezelése témájában végeznek. 

 

Köszönöm elnöktársam türelmét, segítőkész hozzáállását, amikor is néha türelmetlen 

magatartásomat elviselte, munkámat segítette. 

 

Tisztelettel kérem éves jelentésem elfogadását. 

 

 

 

Abaffy Zoltán 

MEE Zsinat nemlelkészi elnök 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

 

Debrecen, 2022. november 13. 

 

Melléklet:  

- zshat 20211126 

- zsinatihat 20220226 

- zshat 20220527   


