
 
      Zsinati határozat 

a 2011. szeptember 20-21-én ülésezett tematikus Zsinat eredményéről és a munka 
továbbviteléről 

 
 
 

1. A Zsinat a tematikus Zsinat felvetéseinek továbbgondozására tett javaslatot 
elfogadja és támogatja. 
 

2. A Zsinat felkéri a Teológiai és Tanulmányi Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a 
tematikus Zsinat teológiai szempontú vizsgálata alapján az egyház szolgálata jövőbeni 
teológiai hangsúlyai meghatározására. A Bizottság a munkába vonja be a 
magyarországi lelkészképző intézmények tíz oktatóját. 
 

3. A Zsinat – az előterjesztett mandátummal, összeállításban és menetrenddel - 
létrehozza az Egyházi Jövőkép (ad hoc) Bizottságot, amelynek tagjai megválasztására 
felhatalmazza a Zsinati Tanácsot.  

 
4. A Zsinat kéri a Bizottságot, hogy teremtsen lehetőséget a Zsinat tagjai számára egy 
zárt internetes fórumon a vélemények kifejtésére. 

 
5. A Zsinat az Egyházi Jövőkép (ad hoc) Bizottság előterjesztésének első 
munkaváltozatát 2012. szeptember 30-ig kéri elkészíteni. 
 

 
 
(Zs. - 167/2011.11.18.)  

 
Budapest, 2011. november 18 

 
Dr. Huszár Pál s.k. 

főgondnok, 
a Zsinat világi elnöke 

 Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. 
püspök, 

a Zsinat lelkészi elnöke 
 

 

 

 

 

A tematikus zsinat „kimenete” - következő lépések, döntések 

 

 

A tematikus Zsinat felvetéseinek további gondozása érdekében a Zsinat Elnöksége – az Elnökségi Tanáccsal való 

egyeztetést követően – az alábbi javaslatot teszi. 

 

A Zsinat a tematikus zsinat felvetései teológiai szempontú vizsgálatára és az egyház szolgálata jövőbeni teológiai 

hangsúlyai meghatározására javaslat kidolgozására kéri fel a Zsinat Tanulmányi, Teológiai Bizottságát. 

Felkéri a Bizottság elnökét, hogy e megbízás teljesítésébe vonja be a magyarországi lelkészképző intézmények 

oktatói közül max. 10 főt. 

A Bizottság feladata teológiai, igei útmutatás készítése az egyház élete és szervezete megújítása számára. A 

javaslatot a Zsinat, ill. meghatalmazás útján a Zsinati Tanács, kell tárgyalja és elfogadja. 

A Bizottság munkarendje: a Zsinat javasolja a Bizottság lehető legrövidebb időn belül való összehívását és a 

munka megkezdését. A Bizottság jelentését a februári Zsinati Tanács elé terjeszti. 



A tematikus zsinat felvetései továbbvitelére és gondozására a Zsinat hozza létre az az Egyházi Jövőkép 

Bizottságot. 

A Bizottság mandátuma: a XIII. zsinat munkaterve és a tematikus zsinat felvetései alapján  

az egyházi munka irányának meghatározására,  

egyházszervezeti,  

finanszírozási,  

egyházfegyelmi és  

liturgiai, istentiszteleti kérdések megoldására elvi és gyakorlati javaslatok kidolgozása a Zsinat számára. 

A bizottság tagjai (összesen max. 20 fő): olyan szakértők, akik a Zsinat választása alapján az egyház életében, 

teológiában, egyház-, és vagy közigazgatásban jártasak, jogász, gazdasági szakember, valamint a Zsinat 

Missziói, Külügyi, Tanulmányi, Kommunikációs, Oktatási és Gazdasági Bizottságai elnökei.  

A tagok megválasztására, a Zsinat felhatalmazása alapján, a Zsinati Tanács következő, decemberi ülésén 

kerül sor. 

A bizottság munkájáról folyamatosan beszámol a zsinatnak. 

Időzítés, munkaterv 

A bizottság munkatervét 2012. április 30-ig az Elnökség útján benyújtja a Zsinathoz.  

A Bizottság munkájáról az első beszámolót az őszi zsinat elé terjeszti.  

A Zsinat őszi tanácskozását követően a Bizottság szükség szerint átdolgozza a javaslatot, amely ezt 

követően megküldésre kerül az egyházmegyék és egyházkerületek számára konzultációra.  

Az egyházmegyék és egyházkerületek javaslatai, szempontjai szerint átdolgozott anyagot a 2013. őszi 

zsinat tárgyalja és határozza meg a további tennivalókat. 

A bizottság munkájával összefüggő egyéb kérdések, ügyek 

titkári feladatok ellátását egy erre a feladatra alkalmazott munkatárs végzi,a lehető leghamarabb történő 

munkába állással 
a Bizottság munkájához szükséges fedezetről a Zsinati Tanács szükséges rendelkezni 


