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Egészségügyi Minisztérium      Belügyminisztérium 

 

Rendelet 

 

a felekezeti épületekbe, templomokba való belépésről, a legkisebb kötelező távolság 

betartásáról és a specifikus egészségvédelmi intézkedésekről szóló szabályok 

elfogadásáról a vallási tevékenységek lebonyolításához 

 

Az egészségügyi miniszter és a belügyminiszter a következő rendeletet adja ki: 

 

1. cikk – A vészhelyzet idején a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megakadályozására és az 

egyházak tevékenységének lebonyolításához, beleértve a magánjellegű miseszolgálatot, 

jóváhagyjuk a mellékletben felsorolt szabályokat, amelyek jelen rendelet részei. 

 

2. cikk – Jelen rendelet hatálybalépésétől az egészségügyi miniszter és belügyminiszter 

875/80/2020 számú rendelete, amely a templomokba, egyházi, vallási jellegű épületekbe 

való belépéshez előírt minimális biztonsági távolságot és specifikus egészségvédelmi 

intézkedéseket szabályozta a vallási tevékenységek lebonyolításához, és amely a Hivatalos 

Közlöny I. részében, 435/22.05.2020 számmal jelent meg, hatályát veszti. 

 

3. cikk – Jelen rendelet a Hivatalos Közlöny I. részében jelenik meg. 

 

Egészségügyi miniszter      Belügyminiszter 

Nelu Tătaru        Ion Marcel Vela 
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Láttamozta 

A Vallási Államtitkárság államtitkára 

Victor Opaschi 

 

Szabályok 

az egyházi, vallási épületekbe való belépést, a minimális biztonsági távolságot és a vallási, 

egyházi tevékenységek lebonyolításához szükséges specifikus egészségvédelmi 

intézkedéseket illetően 

 

 

I. A belépést és tevékenységek lebonyolítását szabályozó intézkedések 

1. A hívők úgy léphetnek be az egyházi építményekbe, templomokba és azokba a 

helyiségekbe, amelyekben misét celebrálnak, vagy vallási gyülekezetek találhatók, hogy 

minden személynek legkevesebb 4 m2 felületet kell biztosítani, valamint a személyek között 

legkevesebb 2 méter távolságot. 

2. A templomba, valamint azon helyiségekbe való belépéskor, amelyekben miséket és vallási 

gyülekezeteket tartanak, a belépőknek a bejáratnál, kötelező fertőtleníteniük a kezüket, a 

fertőtlenítőszert a vallási esemény szervezői biztosítják. 

3. A templomban vagy a helyiségben, ahol a misét tartják, kötelező a maszk viselése oly 

módon, hogy az eltakarja a szájat és az orrot. 

4. Tilos azon hívők belépése, akik a megfigyelésen alapuló szűrés eredményeként légúti 

fertőzésre utaló tüneteket (köhögés, tüsszögés, orrfolyás, láz) mutatnak. 

5. A templomban vagy a  helyiségben, ahol a misét tartják, jól látható helyekre a higiéniai 

előírásokról, biztonsági távolságról szóló felhívásokat kell kihelyezni. 

6. A templomban, valamint azon helyiségekben, amelyekben miséket és vallási 

gyülekezeteket tartanak, amennyiben lehetséges, a belépést és a kilépést külön útvonalon 

kell megoldani, amit jól láthatóan fel kell tüntetni. 
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7. A szabadtéren tartott, az egyházi személyek által celebrált miséken a résztvevők között 

1,5 méter távolságot kell tartani. 

8. A templomok udvarán tartott misék nem számítanak köztéri gyülekezésnek. 

 

II. Specifikus egészségvédelmi intézkedések (szabályok) 

1. A vallási szertartások alkalmával, amikor a hívők érintkezésbe kerülnek a kegytárgyakkal, a 

kegytárgyakat minden érintkezés után fertőtleníteni kell. 

2. Időszakosan, minden négy órában legalább egyszer, a gyakran érintett tárgyakat, 

felületeket (pl. ajtókilincsek, korlátok, székek) fertőtleníteni kell. 

 


