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VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

Bevezetés 

A Budaörsi Evangélikus Egyházközség vezetése jelen járványügyi helyzetre tekintettel, a kormány 

és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezésekre, valamint a Püspöki Tanács ajánlására 

figyelemmel a következő szabályzatot hozza. 

Vasárnapok/ünnepnapok lebonyolításának rendje 

I. Az Istentiszteletek 2020. május 31. napjától az alábbi rend szerint látogathatók: 

a) 2020. május 31. napján (Pünkösd 1. napja, vasárnap) és június 1. napján (pünkösd 2. napja, 

hétfő) az Istentiszteleten – a nyilvános istentiszteleti alkalmakra való felkészülés érdekében – 

korlátozott számban, külön az erre meghívott személyek vehetnek részt. 

b) 2020. június -jén (Pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteletek – a jelen szabályzatban foglaltak 

megtartásával – nyilvánosak, azokon szabadon részt vehetnek mindazon személyek, akik 65. 

életévüket nem töltötték be.  

c) 2020. június 7-től (vasárnap) az Istentiszteleteken – eltérő rendelkezés hiányában a jelen 

szabályzatban foglaltak megtartásával – a 65. életévüket betöltött személyek is részt vehetnek. 

II. Az Istentiszteleteken a résztvevők az alábbi szabályok betartásával vehetnek részt: 

a) Az érkezés a templom főbejáratán keresztül történik. A távozás során az elülső részben helyet 

foglalt személyek az első, mozgássérült ajtón keresztül, a hátulsó részben helyet foglalt 

személyek pedig a főbejáraton kötelesek a templomteret elhagyni. (A templomtér elülső része 

és hátulsó része megkülönböztető jelzéssel felosztásra került.) 

b) A résztvevők az érkezés, valamint a távozás során – kivéve az egy háztartásban élőket – 

kötelesek megtartani a 1,5 méteres távolságot.  

c) A templom bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő automaták használata minden belépés során 

kötelező.  

d) Az Istentisztelet teljes időtartama alatt – ideértve az éneklést is – mindenki köteles a szájat és 

az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) (továbbiakban: maszk) viselni. 

Minden olyan személy, aki a maszk viselésére – bármilyen okból – nem képes, vagy azt 

megtagadja az Istentiszteleten – eltérő rendelkezés hiányában – nem vehet részt. Amennyiben 

valaki nem rendelkezik saját maszkkal szükség esetén a gyülekezet által biztosított maszk az 

arra kijelölt helyen, személytől átvehető. A maszk viselésének kötelezettsége a liturgiai 

szolgálatot végzőkre – a szolgálat ellátására tekintettel – nem terjed ki. 

e) A templomban az énekeskönyv átmenetileg nem biztosított, ezért a résztvevőknek szükséges 

arról gondoskodniuk. Ennek módja lehet az otthonról hozott énekeskönyv, vagy az 

okostelefonra letölthető énekeskönyv, egyházunk applikációjának, illetve gyülekezetünk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=enekeskonyv.ee&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.evangelikus.app&hl=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.karsany.budaorsiev&hl=hu
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applikációjának használata. (Ezek mindegyike közvetlenül letölthető a Google Play 

áruházból.)  

f) A templomban összesen 70 fő (templomtérben 50 fő, a karzat jobb és bal oldalán, illetve a két 

előtérben 5-5-10 fő) elhelyezése biztosított. Amennyiben ennél több személy kíván részt 

venni az Istentiszteleten, a gyülekezeti házban, illetve a gyülekezeti ház udvarán – kivetítés, 

vagy kihangosítás útján – további személyek elhelyezése biztosított. Az elhelyezés (templom, 

gyülekezeti ház és/vagy udvar) érkezési sorrend alapján kerül meghatározásra. 

g) A templomban az ültetés a következők szerint történik: egy padsorban (karzaton a székek 

között) minden irányban legalább 1,5 méteres távolság megtartása szükséges, ez alól kivételt 

jelentenek az egy háztartásban élők.  

h) Az Istentisztelet továbbra is – az eddigi online Istentiszteleteken megszokott módon – 

rövidített liturgiával kerül megtartásra. 

i) Az offertórium/adományok gyűjtése a kijáratoknál elhelyezett beépített perselyben történik. 

j) Az Istentiszteleti alkalmak előtt és után alapos szellőztetésre és fertőtlenítésre kerül sor. 

k) Úrvacsoraosztásra – ellenkező rendelkezésig – nem kerül sor. 

 

III. Az I. és II. pontban foglalt rendelkezések a szórványok esetében is alkalmazandók, azzal az 

eltéréssel, hogy 2020. június 7. napjától az Istentiszteletek – a jelen szabályzatban foglaltak 

megtartásával – szabadon látogathatók. 

IV. Az I. és II. pontjában foglalt rendelkezések betartásáról az erre kijelölt személyek (továbbiakban: 

személyzet) gondoskodnak. A személyzet jogosult a résztvevőket a jelen szabályzat betartására 

felhívni, vagy annak megtagadása esetén a távozásra felszólítani. A szórványok esetében e faladatot 

a liturgiai szolgálatot végző(k) látja(ák) el. 

V. Az Istentiszteletek online közvetítése – ellenkező rendelkezés hiányában – 2020. augusztus 30-ig 

továbbra is biztosított. 

Hétközi és havi alkalmakra, munkatársi megbeszélésekre vonatkozó rendelkezések 

VI. Az ifjúsági alkalmakra (IFI) a továbbiakban is online kerül sor egészen a tanévzáró alkalomig. A 

tanévzáró alkalom (melynek időpontja a hirdetésekben kerül megjelölésre) a gyülekezeti teremben 

vagy udvaron – a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartásával 

– kerül megrendezésre. 

VII. A szerdai Bibliaóra alkalmaira – ellenkező rendelkezés hiányában – 2020. augusztus hónap 

végéig, továbbra is online kerül sor. 

VIII. Az Asszonykör alkalmaira – ellenkező rendelkezés hiányában – 2020. augusztus hónap végéig, 

továbbra is online kerül sor. 

IX. A Férfikör alkalmaira továbbra is online kerül sor a hirdetésekben meghatározott időtartamig. A 

hirdetésekben meghatározott időponttól az alkalmak a megszokott módon, lehetőleg szabadtéren – a 

kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartásával – kerül 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.karsany.budaorsiev&hl=hu
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megrendezésre. 

X. A Fiatal Családosok és Fiatal Felnőttek (Bárka) körének alkalmaira továbbra is online kerül sor a 

hirdetésekben meghatározott időtartamig. A hirdetésben meghatározott időponttól az alkalmak a 

megszokott módon, lehetőleg szabadtéren – a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági 

rendelkezések betartásával – kerülnek megrendezésre. 

Nyári napközis táborra és gyülekezeti nagy táborra vonatkozó rendelkezések 

XI. A nyári napközis tábor (2020. június 15-19., Budaörs) és a gyülekezeti nagy tábor (2020. július 

6-10., Bonyhád) a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések 

figyelembevételével a meghirdetett időpontokban megtartásra kerülnek. 

Egyéb rendelkezések 

XII. Jelen szabályzat a templomban, gyülekezeti teremben, valamint a gyülekezet honlapján 

(http://begy.pong.hu/) közzétételre kerül. 

XIII. Jelen szabályzat 2020. május 31. napjától visszavonásig érvényes. 

http://begy.pong.hu/

