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rendje és Egyházközségi Védekezési Szabályzata 

 

Érvényes: 2021. május 10-től visszavonásig, vagy változtatásig 
 

Szabályozás indoklása és hatálya 
Az egész világon kialakult COVID-19 vírus miatti járványhelyzet a gyülekezi élet és alkalmak 
átgondolását is megköveteli. A vírus emberéletre és egészségre való veszélyessége miatt 
fokozott óvatosság szükséges közösségi alkalmak megtartása során, különös tekintettel a 
higiéniai és biztonsági szabályok betartására. Ennek alapján szükséges a gyülekezet teljes 
életének és elsősorban közösséget is érintő alkalmainak rendjét megfelelő, az emberéletet 
és egészséget védő szabályok szerint szervezni. Jelen szabályozás az alábbi gyülekezeti 
alkalmakra terjed ki: 

• Vasárnapi és egyéb istentiszteleti alkalmak 

• Hétközi alkalmak 
o Bibliakörök 
o Nőikör 
o Férfikör 
o Babamamakör 
o Ifikörök 
o Egyéb hétközi alkalmak (konfirmációi előkészítő, keresztkérdések, 

jegyesoktatás stb.) 
 

Biblikus alapok 
„Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mt 
22,37-40) 
 
Isten az egyházát és benne a gyülekezeteket közösségként hívta el arra, hogy Őt kövessék és 
dicsőítsék, ezért fontos, hogy gyülekezetünk is rendszeresen közösségben tudjon a nagy 
parancsolatnak eleget tenni. Ugyanakkor a felebarátunk iránti szeretet arra indít bennünket, 
hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk testvéreink testi épsége és egészsége érdekében. 
Jelen szabályzat e kettős célt szem előtt tartva készült. 
 

Gyakorlati elvek és útmutató minden gyülekezeti alkalom tekintetében 
Az alábbi elvek adják a gyülekezeti alkalmak megtartásának alapvető szabályait, melyeket 
minden alkalomra értelemszerűen kell alkalmazni. 

1. Kérjük, hogy figyeljenek arra, hogy a lehetőségek szerint a gyülekezet minden 
helyszínén tartsák meg a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös 
háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. A távolságtartás 
érdekében az ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 padsorban maximum két 
fő foglalhat helyet, és minden második padsort üresen hagyunk. A közös 
háztartásban élők ülhetnek többen is egy padsorban. 



2. A templomban, gyülekezeti helyiségekben tartózkodók maximális létszámát – 
beleértve a szolgálattevőket is (lelkész, kántor, közvetítés esetén technikai 
személyzet stb.) – a helyiség egyéni adottságai és hasznos alapterülete, valamint a 
védőtávolság észszerű betartása szempontjai alapján kell meghatározni.  

3. A létszámkorlátozás biztosítását erre felkészített presbiterek, gyülekezeti tagok 
biztosítják. 

4. Csoportosulások elkerülése érdekében mindkét templombejáratot meg kell nyitni, és 
az alkalmak alatt lehetőleg nyitva kell tartani. 

5. Ha a létszámkorlátozás okán több istentiszteleti alkalmat kell tartani, az alkalmak 
között legalább egy órás szellőztetési szünetet kell tartani. 

 
Egyéb megfontolások: 

1. Időjárás függvényében lehetséges templomkerti, gimnáziumi, vagy egyéb szabadtéri 
istentiszteletek megtartása a 1,5 méteres védőtávolság betartásával. 

2. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet lehet tartani. 
3. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével a szükséges 

biztonsági intézkedések figyelembevételével lehet megtartani. 
4. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és 

óvintézkedések betartásával. 
5. A konfirmáció megtartása is lehetséges a biztonsági intézkedések 

figyelembevételével. 
6. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és 

óvintézkedések betartásával – összhangban a Magyarország Kormánya vonatkozó 
rendeleteivel. A házasságkötések esetében az alkalom utáni kötelező fertőtlenítő 
takarítás költségét a házasságkötést szervezők vállalják. 

7. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és 
óvintézkedések betartásával. 

 
Higiéniai szabályok: 

1. Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után 
fertőtleníteni és szellőztetni szükséges. Különös gondot kell fordítani a kilincsek, 
korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. 

2. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és 
távozáskor ajánlott. 

3. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem lehet 
alkalmazni. 

4. Az istentiszteleteken a száj és orr eltakarására alkalmas szájmaszk viselése kötelező, 
kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi.  

5. A gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarására alkalmas szájmaszk viselése 
kötelező. 

6. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti 
éneklés rövid legyen. Az istentiszteleteken éneklés alatt a száj és orr eltakarása a 
szolgálattévők kivételével kötelező. Az istentiszteleteken hangszeres kamarazene 
előadása lehetséges. Énekkari próbák zárt helyiségben nem tarthatók. 

7. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. 
8. A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek 

tartani. A perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni. 



Az egyes alkalmainkra vonatkozó különös szabályok 
 

Istentisztelet 
2021. május 10-től kezdődően vasárnaponként két istentiszteleti alkalmat tartunk 8 és 10 
órai kezdéssel templomunkban. Egy istentiszteleti alkalmon a templomban maximum 60 fő, 
a templomkertben 30 fő vehet részt. A maximum létszámba bele kell érteni a 
szolgálattevőket és a közvetítést végző technikai személyeket is. A tízórás istentiszteleti 
alkalmakat továbbra is közvetítjük YouTube-csatornánkon. 
 
Gyermek-istentiszteletet 2021. május 16-tól a 10 órai istentiszteleti alkalommal egyidőben, 
három korcsoportban tartunk.  
 
A gyülekezeti termeinkben megtartott gyülekezeti alkalmak maximális létszáma: 

• Gyülekezeti terem: 15 fő 

• Kápolna: 10 fő 

• Ifi terem: 10 fő 

• Babamamaszoba: 6 fő 
 
A gyülekezeti tagok részére küldendő tudnivalók jelen szabályzat 1. számú mellékletében 
találhatóak. 
 
Az istentiszteleti alkalmak megfelelő lebonyolításához istentiszteleti alkalmanként két 
presbiter vagy szolgálattevő bevonása szükséges, akik szolgálattal kapcsolatos tudnivalói a 2. 
számú mellékletben találhatók. Emellett a 8 órai istentisztelet után szükséges a takarítás és 
fertőtlenítés megszervezése is. 
 

Hétközi gyülekezeti alkalmaink 
A hétközi bibliaköröket a körökön részt vevőkkel egyeztetve személyesen, online vagy hibrid 
formában tartjuk meg. Személyes találkozóval egybekötött alkalom akkor tartható 
gyülekezeti helyiségeinkben, ha annak létszáma nem haladja az egyes gyülekezeti termek 
jelen szabályzat szerinti maximális létszámát, megtartják a 1,5 m-es távolságot, a száj és orr 
eltakarását biztosító maszkot viselnek, és az alkalmat tartók vállalják, hogy az alkalmat 
követően a használt helyiség és a mellékhelységek takarítását/fertőtlenítését elvégzik. 
Minden ilyen alkalom megtartását kérjük egyeztetni Kormos Mária irodavezetővel vagy dr. 
Szalai Zsolt gondnokkal telefonon vagy a szentendre@reformatus.hu címen e-mailben. A 
templom és a gyülekezeti termeink kapacitását meghaladó létszámú gyülekezeti alkalmakat 
szabadtéren lehet megszervezni. 
 
Szentendre, 2021. május 9. 
 
 
    Dr. Harmathy András   Dr. Szalai Zsolt 
    lelkipásztor    gondnok 
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