
VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközségben 2020. május 17-étől a 40/2020. (III. 

11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig tartandó gyülekezeti 

alkalmak rendjére vonatkozóan 

 

I. Általános szabályok 

a. Az istentisztelet, gyülekezeti alkalom helyszínét az alkalom előtt és után 

fertőtlenítjük és szellőztetjük. Különös gondot fordítunk a kilincsek, korlátok 

és a mellékhelyiségek fertőtlenítésére. 

b. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használatára felhívjuk a 

gyülekezet figyelmét. 

c. Az istentiszteleten és a gyülekezeti alkalmakon érintéssel járó köszöntést nem 

alkalmazunk. 

d. Az istentiszteleten és a gyülekezeti alkalmakon a száj és orr eltakarása 

kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgálattevőt, arra az időre, amíg 

igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. 

e. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattevők kivételével kötelező. 

f. A perselyeket a templomban a kijáratnál helyezzük el, a perselypénz 

megszámolását védőkesztyűben végezzük. 

 

II. Istentisztelet és bibliaórák rendje (helyszín, létszámkorlát, alkalom jellege) 

A templomban, a gyülekezeti teremben, illetve a parókia udvarán a résztvevők 
maximális létszáma – beleértve a szolgálattevőket is (lelkészek, kántor) – úgy 
számítjuk, hogy személyenként legalább 4 m²-t biztosítunk a helyiség hasznos 
alapterülete alapján. A templom esetében ideszámoljuk a karzatok alapterületét 
is. A parókia udvarán tartott gyülekezeti alkalmakon (bibliaórákon) az orr és a száj 
eltakarása a részvevők számára nem kötelező. 

  

Alkalom Ideje Helyszín Hasznos 
alapterület 

Létszámkorlát 

Istentisztelet Vasárnap 10 óra Templom 852,98 m² 213 fő 
40-esek, 50-esek 
bibliaköre 

Hétfő 18 óra Parókia udvara 
vagy 
gyülekezeti 
terem 

100 m² 
vagy 
43,62 m² 

25 fő 
vagy 
11 fő 

30-asok 
bibliaköre 

Kedd 17 óra Parókia udvara 
vagy 
gyülekezeti 
terem  

100 m² 
vagy 
43,62 m² 

25 fő 
vagy 
11 fő 

Nyugdíjasok 
bibliaköre 

Csütörtök 10 óra Parókia udvara 
vagy 
gyülekezeti 
terem 

100 m² 
vagy 
43,62 m² 

25 fő 
vagy 
11 fő 



Konfirmáció 
előkészítő 

Péntek 17 óra Templom 852,98 m² 213 fő (a csoport 
létszáma 40 fő) 

Dr. Révész Imre 
bibliaóra 

Péntek 18 óra Parókia udvara 
vagy 
gyülekezeti 
terem 

100 m² 
vagy 
43,62 m² 

25 fő 
vagy 
11 fő 

 

III. Egyéb alkalmak, kazuáliák 

a. Gyermekistentiszteletet, gyermekfelügyeletet igénylő alkalmakat (családi 

bibliaóra, zenebölcsi) nem tartunk. 

b. Úrvacsorai közösséget a járványveszély ideje alatt nem tartunk. 

c. A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk a megfelelő védőtávolság és 

óvintézkedések betartásával. 

d. A konfirmációt nyár végére halasztjuk. 

e. A házasságkötések megáldására van lehetőség a megfelelő védőtávolságok 

és óvintézkedések betartásával. 

f. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok 

és óvintézkedések betartásával. 

 

Jelen szabályzat visszavonásig, de legfeljebb a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszűnéséig marad hatályban. 

Debrecen, 2020. május 15. 

 

a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség elnöksége 


