
VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT1 
 

Érvényes a Váci Evangélikus Egyházközség területén 2020. május 20-tól a szabályzat visszavonásáig. 
 

Magyarország Kormánya és a Járványügyi Operatív törzs döntése szerint 2020. május 18-án 0.00 órakor 
életbe lépett intézkedések lehetővé teszik nyilvános egyházi alkalmak óvatos - higiéniai és 
távolságtartási előírások betartásával, a hívek részéről megfelelő védőfelszereléssel történő - 
megtartását. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa 2020. május 19-én közzétette az 
evangélikus egyházközségek elnökségeinek címzett és egyházunk teljes nyilvánosságával megosztott 
„püspöki pásztorlevelét”. Az ebben foglaltaknak eleget téve dolgoztuk ki a Váci Evangélikus 
Egyházközség területére érvényes Védekezési Szabályzatot. 
 

1. Egészségügyi szempontból továbbra is a gyülekezetünk honlapján - néhány órás  
időeltolódással közzétett istentiszteleti felvétel megtekintése a legbiztonságosabb. A március 22-én 
elkezdett gyakorlatot a járványidőszak végéig egészen biztosan alkalmazzuk. Tehát a váci, vagy rádi 
istentisztelet felvételét a gyülekezeti honlapon közzétesszük. http://vacievangelikus.hu 
 

2. Különösen is kérjük a járványban legveszélyeztetettebb korosztályhoz tartozó testvéreket,  
hogy az istentiszteleteken történő részvételükről felelősen döntsenek.  
(Felelős: az istentiszteleten résztvevő hívek) 

 
3. Felső légúti tünetekkel, hőemelkedéssel – bármennyire is vágyakozunk a gyülekezeti 

közösségre – a többiek érdekében, tilos a templomi istentisztelten részvétel. 
(Felelős: a templomba belépő hívek) 

 
4. A járványidőszakban megkülönböztetett gondossággal ügyelünk a tisztaságra, a kilincsek, a  

padok felületének, a perselynek a tisztítására, illetve alkalmak előtti és utáni fertőtlenítésére.  
(Felelős: Homolya Erika takarító és Menczer Sándorné harangozó – Rádon a templomtakarító asszonyok) 

 
5. A templomban a lehető legrövidebb időt lehet eltölteni. Ezért a templomajtó a  

harangozáskor nyílik meg. Vácott 9.23 óra. Rádon 11.30 – A harangszó ideje alatt mindenki alkoholos 
kézfertőtlenítővel – kötelező! - megtisztítja a kezét. Belépve a templomba a megjelölt vagy a segítő 
presbiter által kijelölt helyre ül.  
A karzat a Védekezési Szabályzat időszaka alatt zárva van. Kizárólag a szolgálatot végző kántor 
tartózkodhat ott. Az istentiszteletet követően a védőtávolságot megtartva hagyjuk el a templomot. 
Különösen is a persely környéki tömörülést kerüljük el! 
(Felelős: Moravcsik János gondnok, Rádon Gyuricza László rádi gondnok) 

 
6. Az egész istentisztelet alatt kötelező a szájat és az orrot elfedő maszk viselése. Ezt az éneklés  

alatt sem szabad levenni vagy félretolni. Ajánlott a kesztyű használata. Maszkot lehetőleg mindenki 
hozzon magával, ha nincs a templom bejáratánál tudunk biztosítani 3 rétegű, steril sebészeti maszkot. 
(Felelős: Moravcsik János gondnok és Menczer Sándorné harangozó, Rádon Gyuricza László rádi gondnok) 
 

7. A találkozások alkalmával is kérjük a 1,5-2 méteres biztonsági távolság megtartását. 
Kézfogás, testvéri „pusziszkodás” tilos! 

 
8. A templom bejárati ajtaját és a nyitható ablakokat az egész istentisztelet alatt nyitva kell 

tartani. 
(Felelős: Moravcsik János gondnok és Menczer Sándorné harangozó, Rádon: Gyuricza László gondnok) 

 
1 Köszönjük Dr.Szalóki Tibor presbiter testvérünk, a Váci Jávorszky Ödön Kórház Gasztroenterológiai osztály 
osztályvezető főorvosának szakmai segítségét és tanácsolását 

http://vacievangelikus.hu/


 
9. A templomban átmenetileg nem használhatók az otthagyott, vagy közhasználatra kitett  

énekeskönyvek. Vácott kivetítő segítségével, illetve a saját énekeskönyv használatával lehet figyelni a 
szöveget. Rádon mindenki saját énekeskönyvével érkezik. 
 

10. Az úrvacsora – amennyiben kiszolgáltatásra kerül – úgynevezett „mozgó formában” történik. 
Nem térdelünk le az oltár térdeplőre, hanem az oltár elé állunk (betartva a 1,5 -2 méteres távolságot 
egymástól). Rendelkezésre állnak egyszer használatos kis műanyag kelyhecskék. Ezek közül magunkhoz 
veszünk egyet és így lépünk az oltár elé. Az ostyát kézbe kapjuk. A kelyhecskébe kapjuk a másik színt. 
Magunkhoz vesszük. Elfogyasztjuk. (Természetesen a szájat takaró maszk az úrvacsora vétele céljából 

átmenetileg elmozdítható.) Majd az oltárt megkerülve a hagyományos útvonalon jutunk a helyünkre. Az 
egyszerhasználatos kelyhecskéket a sekrestye ajtó elé tett asztalra helyezett tárolóba kell leadni. 
 

11. Az istentiszteleteket a rövidített rend (Énekeskönyv C rendje) szerint tartjuk.  
 

12. Az istentiszteletről videofelvétel készül. Vágóképek kerülhetnek fel az istentiszteleten 
jelenlevőkről. 
 

13. A Védekezési Szabályzat érvényessége idején a szórványistentiszteletek szünetelnek. Ennek 
oka, hogy Nagymaroson és Váchartyánban az ottani református gyülekezet vendégei vagyunk. Nem 
várhatjuk el tőlük, hogy az istentiszteleteinkre fertőtlenítsenek és minden házigazdára háruló 
többletfeladatot, illetve felelősséget hordozzanak. Csörögben pedig családi házban gyülekeznénk 
össze, ahol a távolságtartás eleve nem valósulhat meg. 
 

14. Vácott előfordulhat, hogy az istentiszteletekre nem tudunk mindnyájan beférni. A biztonsági  
távolság megtartásával alkalmanként 50-60 résztvevővel lehet számolni. Amennyiben igény 
mutatkozik, két istentiszteletet fogunk tartani. Egyet a szokott időben ½ 10 órakor. Erre a 65 éven 
felülieket várjuk. Ide hívjuk az autóbusszal – helyijárattal közlekedőket. Ugyancsak ide várjuk a 
szórványban élő testvéreket.  
Vasárnaponként du. 5 órakor tartanánk egy másik istentiszteletet, ami a fiatalabbak és az 
gépkocsival szabadabban közlekedő testvéreinket. (Olyan korosztály ez, akik az internettel is 
könnyebben boldogulnak. A gyülekezeti honlapon tájékozódni tudnak az éppen aktuális történésekről. 
Illetve az elektronikus levelezésben és üzenetekben is naprakészek.) Egyfajta rugalmasságra, oda-
vissza működő kapcsolattartásra van szükség. A cél: Ne legyen senki sem, akinek a templomajtóból 
kell visszafordulnia, mert nem fért be az adott alkalomra! 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
Vác, 2020. május 19. 
 

A Váci Evangélikus Egyházközség által használt és alkalmazott eszközök: 
 
Maszk: Vigir Life KFT 3 rétegű orvosi szájmaszk GB2626-2006 
Fertőtlenítő: RECNUL kézfertőtlenítő folyadék 80 % alkohol HU-2020-IDEIGLENES-1-00052  
(Lunczer Pálinkaház KFT 2612 Kosd, Erzsébet u.11.) 
 
 
 
 
………………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………….. 
     Mikulai Dániel felügyelő   Gyuricza László rádi gondnok          Detre János parókus 


