
1/2015. (II. 20.) zsinati határozat 

az Európai Protestáns Egyházak Közössége találkozója 

zárónyilatkozatáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

104. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Európai Protestáns 

Egyházak Közössége (GEKE) tagegyházai zsinati 

képviselőinek 2015. január 30. és 2015. február 1. között 

Budapesten megrendezésre került második találkozójának 

zárónyilatkozatát támogatólag elfogadja, az abban 

megfogalmazottakat további munkája során figyelembe 

veszi. 

 

 

2/1/2015. (II. 20.) 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 – dr. Székács György országos ügyész, 

országos tisztségviselő 2014. évben végzett 

tevékenységéről szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/2/2015. (II. 20.) 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 

2013. és 2014. évben folytatott tevékenységéről szóló 

jelentéseket meghallgatta. 

 

 

2/3/2015. (II. 20.) 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 2014. évben folytatott tevékenységéről szóló 

jelentést meghallgatta. 

 

 

2/4/2015. (II. 20.) 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 

diakóniai bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2014. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 

elfogadja. 

 

 

2/5/2015. (II. 20.) 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 

bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2014. évben 

folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/6/2015. (II. 20.) 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 evangelizációs és 

missziói bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2014. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 

elfogadja. 

 

 

2/7/2015. (II. 20.) 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 

ingatlanügyi bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2014. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 

elfogadja. 

 

 

2/8/2015. (II. 20.) 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 2014. évben folytatott 

bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/9/2015. (II. 20.) 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 2014. 

évben folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését 

elfogadja. 

 

 

2/10/2015. (II. 20.) 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 – dr. Kovács Eleonóra gyűjteményi tanács 

elnöke, országos tisztségviselő 2014. évben folytatott 

gyűjteményi munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/11/2015. (II. 20.) 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 – Tölli Balázs országos nevelési-oktatási 

bizottsági elnök, országos tisztségviselő 2014. évben 

folytatott bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/12/2015. (II. 20.) 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 2014. évben folytatott 

bizottsági munkáról szóló jelentését elfogadja. 

 

 

2/13/2015. (II. 20.) zsinati határozat 

jelentés elfogadásáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata a Magyar 

Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról szóló 

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

püspök jelentését a 2014. évben végzett szolgálatáról 

elfogadja. 

 

 

3/2015. (II. 20.) zsinati határozat 

az 1997. évi I. törvény módosítása szempontjairól, az 

egyházalkotmányról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

121. § (1) bekezdése alapján a Magyarországi Evangélikus 

Egyházról szóló 1997. évi I. törvény módosításával, illetve 

az egyházalkotmánnyal kapcsolatosan lefolytatott 

előkészítő megbeszélés alapján felkéri a zsinat elnökségét, 

hogy a soron követő ülésszakra az alkotmányozási eljárás 

megindítására, az egyházalkotmány előkészítésére 

létrehozandó bizottság szakember tagjaira tegyen javaslatot, 

különösen is figyelembe véve a testvéregyházak hasonló 

dokumentumait, a magyar egyháztörténeti vonatkozásokat 

és annak jogi részleteit. 

 

 

4/2015. (II. 20.) zsinati határozat 

a 2005. évi VII. törvény módosításának elvi vitájáról 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

121. § (1) bekezdése alapján az választásokról és 

szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény módosításával 

kapcsolatosan lefolytatott előkészítő megbeszélés alapján 

felkéri a törvényelőkészítő és az ügyrendi bizottságot, hogy 

a soron követő ülésszakra az elvi vitára alkalmas anyagot 

tárjon a zsinat elé. 

 

 

5/2015. (II. 20.) zsinati határozat 

a 2005. évi IX. törvény módosítása szempontjairól 

A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az egyház 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 

121. § (1) bekezdése alapján az egyház törvényes rendjének 

és békéjének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény 

módosításával kapcsolatosan felkéri a fegyelmi eseti 

bizottságot további tárgyalásra azzal, hogy javaslatát a 

Püspöki Tanács álláspontját megismerve terjessze a zsinat 

májusi plenáris ülése elé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


