
VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

a Soproni Evangélikus Egyházközség szabályzata a templomi alkalmak megtartására  

a koronavírus-járvány idején 

  

1. Minden templomi alkalom (vasárnapi, hétközi vagy ünnepi istentisztelet, kazuális 

alkalmak, egyéb templomi rendezvények) előtt és után a templom legalább 

három oldalán nyitott ajtóval szellőztetni kell. 

2. Az alkalmak előtt érkező és az alkalmak után távozó résztvevők számára a 

Templom utcai és a Bünker közi mindkét bejáratot használni kell. Az érkezéskor 

és a távozáskor is ügyelni kell a távolságtartásra, nem lehet egyszerre távozni. 

3. A templomtérbe való belépés előtt mindenkinek kézfertőtlenítőt kell használnia.  

4. Az alkalmak közben lehetőség szerint a templom ajtajai nyitva maradnak. 

5. A templomban mindig kizárólag az erre kijelölt padokat lehet használni, így 

biztosítva a távolságtartást is. Egy padsorba csak egy háztartásban élők ülhetnek. 

6. Azonos padokat nem lehet 48 órán belül újra használni. 

7. A liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenkinek orrot és szájat elfedő 

maszkot kell viselnie a templomi tartózkodás teljes időtartama alatt. 

8. Az istentiszteletek rövidebb liturgiával, közös énekek nélkül zajlanak. 

9. Az istentiszteleteken nincs úrvacsoraosztás. 

10. Az istentiszteletek kezdetén és végén sem lehetséges a lelkész és a gyülekezet 

tagjainak kézfogása, a templomon belüli beszélgetése. 

11. A pénzadományok összegyűjtése csak a kijáratoknál elhelyezett perselyekben 

lehetséges, az istentisztelet közbeni, személyes perselyezés nem engedélyezett. 

12. A szabályzatot mindkét bejárathoz ki kell függeszteni. 

13. A szabályzat betartása közös felelősségünk, az egyházfi és segítői útmutatásait 

minden alkalommal figyelembe kell venni. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Sopron, 2020. május 19. 

 

 

 

Pelikán András s.k. 

igazgató lelkész 

 

Stinner Dávid s.k. 

egyházközségi felügyelő 

 

 

  



VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

a Soproni Evangélikus Egyházközség szabályzata a gyülekezeti házban rendezett  

alkalmak megtartására a koronavírus-járvány idején 

  

1. A gyülekezeti ház közösségi helyiségei (nagyterem, kisterem, klubszoba, társalgó) 

csak az Egyházközség elnökségének engedélyével használhatók. A helyiségeket 48 

órán belül nem lehet újra használni. 

2. Minden alkalom előtt és után a közösségi helyiségeket alaposan át kell 

szellőztetni. 

3. Az alkalmak előtt érkező és az alkalmak után távozó résztvevőknek is ügyelni kell 

a távolságtartásra, nem lehet egyszerre távozni. 

4. Az épületbe való megérkezéskor szappanos kézmosással vagy kézfertőtlenítővel 

kell a kezeket megtisztítani. 

5. Az alkalmak közben lehetőség szerint a termek ablakai nyitva maradnak. 

6. A nagyterem alkalmain az ülésrendben be kell tartani a legalább másfél méteres 

távolságot. Ennél közelebb csak az egy háztartásban élők ülhetnek egymáshoz.  

7. Igei alkalmak esetén a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenkinek orrot 

és szájat elfedő maszkot kell viselnie a teremben tartózkodás teljes időtartama 

alatt. 

8. Az istentiszteletek rövidebb liturgiával, közös énekek nélkül zajlanak. 

9. Az istentiszteleteken nincs úrvacsoraosztás. 

10. Az alkalmak kezdetén és végén sem lehetséges a lelkész és a gyülekezet tagjainak 

kézfogása, az épületen belüli beszélgetése. 

11. A pénzadományok összegyűjtése csak a kijáratoknál elhelyezett perselyekben 

lehetséges, az istentisztelet közbeni, személyes perselyezés nem engedélyezett. 

12. A szabályzatot az épület közösségi helyiségeinek ajtajaira ki kell függeszteni. 

13. A szabályzat betartása közös felelősségünk, az egyházfi és segítői útmutatásait 

minden alkalommal figyelembe kell venni. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Sopron, 2020. május 19. 

 

 

Pelikán András s.k. 

igazgató lelkész 

Stinner Dávid s.k. 

egyházközségi felügyelő 

 

  



VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

a Soproni Evangélikus Egyházközség szabályzata a lelkészi hivatalban tartózkodásra  

a koronavírus-járvány idején 

  

1. A lelkészi hivatal helyiségeit naponta alaposan át kell szellőztetni. 

2. A lelkészi hivatal helyiségeiben egyszerre legfeljebb három fő tartózkodhat. 

Kivétel ez alól az a helyzet, ha kazuális eset megbeszélésére a családtagok együtt 

érkeznek. Ilyen esetben a lelkész határozza meg a lehetséges maximális 

létszámot. 

3. A lelkészi hivatal folyosóján sem várakozhat egyszerre háromnál több ember, 

ebben az esetben a lépcsőházban kell maradnia a többieknek. 

4.  A lelkészi hivatalban tartózkodás időtartama alatt a hivatal munkatársai 

kivételével mindenkinek orrot és szájat elfedő maszkot kell viselnie. 

5. Törekedni kell a megbeszélések minél rövidebb időtartamára. 

6. A pénztárba csak az előre kijelölt időszakokban, lehetőleg előzetes telefonos 

időpont-egyeztetés alapján lehet érkezni. 

7. A szabályzatot a lelkészi hivatal bejáratára ki kell függeszteni. 

8. A szabályzat betartása közös felelősségünk, az lelkészi hivatal munkatársainak 

útmutatásait minden alkalommal figyelembe kell venni. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Sopron, 2020. május 19. 

 

 

Pelikán András s.k. 

igazgató lelkész 

Stinner Dávid s.k. 

egyházközségi felügyelő 

 

  



VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT 

a Soproni Evangélikus Egyházközség szabályzata a temetőkápolnai alkalmak megtartására  

a koronavírus-járvány idején 

  

1. A temetőkápolnát minden használat előtt és után legalább három oldalról  

egyidőben szellőztetni kell. 

2. A kápolnában a szolgálattevőkön kívül egyszerre legfeljebb 15 fő tartózkodhat. 

3. Egymás közelébe csak egy háztartásban élők ülhetnek. Minden résztvevőnek 

biztosítania kell a legalább másfél méteres távolságtartást.  

4. Temetések esetén a ravatal két oldalán lévő padokba csak az elhunyt 

legközelebbi hozzátartozói ülhetnek. 

5. Azonos padokat nem lehet 48 órán belül újra használni. Ha egy napon több 

temetés is van, egy család csak az egyik oldali padokat használhatja. 

6. A liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenkinek orrot és szájat elfedő 

maszkot kell viselnie a kápolnai tartózkodás teljes időtartama alatt. 

7. A szertartás a kápolnában a lehető legrövidebben kell történjék. 

8. A szabályzatot a kápolna bejáratához ki kell függeszteni. 

9. A szabályzat betartása közös felelősségünk, a temetőgondnok útmutatásait 

minden alkalommal figyelembe kell venni. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Sopron, 2020. május 20. 

 

 

Pelikán András s.k. 

igazgató lelkész 

Stinner Dávid s.k. 

egyházközségi felügyelő 

 

 


