
Védekezési Szabályzat 
 

„Az ÚR védelmez téged, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.” (Zsolt 121,5) 

A Budafoki Evangélikus Egyházközség elnöksége 2020. május 19-én a járványügyi helyzetre 

tekintettel, a Püspöki Tanács 2020. május 18-án kelt állásfoglalása alapján, a következő 

szabályokat hozza az istentiszteletek látogatásával kapcsolatban.  

A szabályzatban foglaltak betartatása a gyülekezeti elnökség feladata és felelőssége.  

A szabályzat visszavonásig érvényes. 

 

Gyülekezetünkben 2020. május 24-étől a vasárnapi istentiszteletek újra látogathatóak, azon a 

hívek személyesen vehetnek részt. Mindezek mellett az istentiszteletek élő közvetítése továbbra 

is elérhető a gyülekezeti honlapon: http://budafok.lutheran.hu 

A vasárnapi istentisztelet de. 10 órakor kezdődik, és rövidített liturgiai rend szerint zajlik. 

Istentiszteletek 

A templomban kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös 

háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. Templomunk maximális 

befogadókészsége ezekkel a feltételekkel 74 fő. (A szolgálattevőket, technikai segítőket is 

beleértve.) 

Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és 

szellőztetni kell. Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek 

fertőtlenítésére. 

A bejáratoknál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor 

ajánlott. 

Az istentiszteleteken érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni. 

Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, 

kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott. 

Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklés 

rövid legyen. Az istentiszteleteken hangszeres kamarazene előadása lehetséges.  

Közösen használt énekeskönyveket nem lehet kiosztani. Az énekek szövegét kivetítőn lehet 

követni. 

A perselyeket a kijáratnál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A 

perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni. 

 

 

http://budafok.lutheran.hu/


Egyéb alkalmak, kazuáliák: 

Időjárás függvényében a templomkertben, szabadtéri istentisztelet tartható, a 1,5 méteres 

védőtávolság megtartásával. 

Gyermekfelügyeletet nem tartunk. 

Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további intézkedésig, nem 

lehet megtartani. 

A keresztség szentségét ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések 

betartásával. 

A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések 

betartásával. 

A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és 

óvintézkedések betartásával. 

 

Budapest, 2020. május 19. 
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