
1/2017. (II. 24.) zsinati határozat 

zsinati munkacsoport tagjairól 
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

104. § (5) bekezdés a) pontja alapján – utalva a 23/2016. 

(XI. 19.) zsinati határozatra - az egyház stratégiáját, vala-

mint működésének szerkezeti egyszerűsítését előkészítő 

munkacsoport tagjának Fábri Györgyöt, Kondor Pétert és 

Mészáros Tamást megválasztja. 

 

 

2/1/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Székács György országos ügyész, országos 

tisztségviselő 2016. évben végzett tevékenységéről szóló 

jelentését elfogadja. 

 

 

2/2/2017. (II. 24.) 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 

2016. évben folytatott tevékenységéről szóló jelentést meg-

hallgatta. 

 

 

2/3/2017. (II. 24.) 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 számve-

vőszék 2016. évben folytatott tevékenységéről szóló jelen-

tést meghallgatta. 

 

 

2/4/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Gregersen-Labossa György országos diakó-

niai bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. évben 

folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/5/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Kendeh Gusztáv országos egyházzenei bi-

zottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. évben folyta-

tott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/6/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Lupták György országos evangélizációs és 

missziói bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfo-

gadja. 

 

 

2/7/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Benczúr László országos építési és ingatlan-

ügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. évben 

folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/8/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Kondor Péter országos gazdasági bizottsági 

elnök, országos tisztségviselő 2016. évben folytatott bizott-

sági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/9/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Lázárné Skorka Katalin országos gyermek- 

és ifjúsági bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2016. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfo-

gadja. 

 

 

2/10/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Kovács Eleonóra gyűjteményi tanácsi elnök, 

országos tisztségviselő 2016. évben folytatott gyűjteményi 

munkáról szóló jelentését elfogadja.  

 

 

2/11/2017. (II. 24.) 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 140. § (2) 

bekezdésére – Novotny Zoltán országos sajtóbizottsági 

elnök, országos tisztségviselő 2016. évben folytatott bizott-

sági munkáról szóló jelentését – Fabiny Tamás püspök 

szóbeli kiegészítésével együttesen - elfogadja. 

 

 

2/12/2017. (II. 24.) 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 Taná-

csának 2016. évi jelentését elfogadja. 



 

 

2/13/2017. (II. 24.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyar 

Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról szóló 

1997. évi V. törvény 91. §-a alapján Jákob János tábori 

püspök jelentését a protestáns tábori püspökség keretében 

végzett 2016. évi szolgálatról elfogadja.  

 

 

3/2017. (II. 24.) zsinati határozat 

a zsinat ügyrendjének módosításáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

117. § (3) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus 

Egyház zsinatának ügyrendjéről szóló 177/2014. (XI. 28.) 

zsinati határozatot - az ügyrend 32/A. §-sal való kiegészíté-

sével - módosítja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


