
A BUDAPEST-SOROKSÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
EGYHÁZKÖZSÉGI JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZATA 

a koronavírus-járvány miatt 2020. március 16-án leállított, majd a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa által 2020. május 18-án kiadott közlemény alapján 

2020. május 24-én újra induló gyülekezeti alkalmak megtartásának rendjéről. 
 
 
A Budapest-Soroksári Református Egyházközség Elnöksége az alábbiak szerint állapítja 
meg a Budapest-Soroksári Református Egyházközség „Egyházközségi Járványügyi 
Védekezési Szabályzatát” és az abban foglaltak betartására hívja fel a figyelmet: 
Egyházközségünkben 2020. május 24-től kezdődően újra tartunk vasárnaponként 
istentiszteletet, heti egy alkalommal a TEMPLOMBAN, a megszokott időpontban, de. 9.30 órakor. 
A vasárnap istentiszteletek online, élőben történő közvetítése a járványügyi veszélyhelyzet 
feloldásáig továbbra is fennmarad. A rögzített felvétel felkerül gyülekezetünk honlapjára is. 
Hétközi alkalmakat (bibliaóra, kóruspróba stb.) a veszélyhelyzet teljes feloldásáig nem tartunk, a 
csütörtök este 19.00 órakor kezdődő gyülekezeti bibliaóra továbbra is online, élő közvetítésben 
kísérhető figyelemmel. 
 
Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege: 

1. Templomunkban egyszerre maximálisan 75 fő tartózkodhat (a személyenként szükséges 
4 m2 terület figyelembevételével) – beleértve ebbe a szolgálattevőket is (lelkész, kántor). 

2. A templomban az istentisztelet idején is kötelező megtartani a védőtávolságot a 
jelenlévők között. Ezért a széksorokban úgy kell helyet foglalni, hogy a minimális 1,5 m 
védőtávolság meglegyen. A távolságtartás érdekében az ülésrend optimálisan úgy 
alakítható ki, hogy alap esetben 1-1 széksort ki kell hagyni. Nagyobb létszám esetén a 
széksorokban „sakktábla”-szerűen kell helyet foglalni - elkerülve azt, hogy egymás mögé 
(elé) üljenek a résztvevők. A megfelelő ülésrend kialakításában presbiterek segítenek. 
A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani. 
 

Egyéb alkalmak, kazuáliák megtartási szabályai: 
1. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet csak az óvodák, iskolák kötelező zárva 

tartásának feloldása után lehet tartani. 
2. Úrvacsorai közösséget a gyülekezeti tagok személyes részvételével, további 

intézkedésig, nem lehet megtartani. 
3. A keresztség sákramentumát ki lehet szolgáltatni a megfelelő védőtávolság és 

óvintézkedések betartásával. 
4. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok és 

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

óvintézkedések betartásával. 
 

Higiéniai szabályok: 
1. Az istentisztelet helyszínét az alkalom előtt és után fertőtleníteni és szellőztetni kell. 

Különös gondot kell fordítani a kilincsek, korlátok és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. 
2. A bejáratnál kézfertőtlenítőt kell elhelyezni, melynek használata belépéskor és távozáskor 

ajánlott. 
3. Az istentiszteleteken és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása (szájmaszk, 

kendő, sál viselése) kötelező, kivéve a szolgálattévőt. 



4. Az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést (kézfogás) 
nem lehet alkalmazni. 

5. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti 
éneklés lehetőleg rövid legyen. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők 
kivételével kötelező.  

6. Kérjük, hogy minden istentiszteletre érkező hozzon SAJÁT énekeskönyvet. A közösen 
használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani.  

7. A perselyeket a kijáratoknál kell elhelyezni úgy, hogy ne kelljen azokat senkinek tartani. A 
perselypénz megszámolását védőkesztyűben kell végezni. 

 
Életkori szabályok: 

1. Kérjük 65 éven felüli gyülekezeti tagjainkat, hogy a járványügyi veszélyhelyzet további 
enyhüléséig, a korlátozások életkorra vonatkozó feloldásáig lehetőleg ne vegyenek részt 
az istentiszteleteken, azokat továbbra is online kövessék. (Amennyiben mégis részt 
vesznek, azt csak saját felelősségükre tehetik meg.)  
 

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de 
visszatérhetünk templomunkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet 
védelméért gyülekezeti közösségünkben és egész országunkban is. 
 
Buzgó reményünk, hogy mihamarabb teljesen szabadon dicsérhetjük Istent az Ige és a 
sákramentumok köré összegyülekezve. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) 
 
Budapest, 2020. május 19. 
 
 
 
 
 
 

   Barta Károly lelkipásztor sk.      Bese Ferenc gondnok sk. 


