
Tisztelt Szentgotthárdiak! 

Bizonyára többen hallották már Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentését a járványhelyzet 

kedvezőtlen alakulása miatti szigorító intézkedésekről.  

Sajnos a számok azt mutatják, hogy szükséges a meglévő intézkedések szigorítása, illetve újabb 

korlátozások bevezetése. Ezek tegnap este, november 10-én a Magyar Közlönyben is 

kihirdették.   

• Este 8 és reggel 5 között kijárási tilalom lép életbe, a kijárási tilalom alóli mentesülés 

egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges (igazolásminta a 

dokumentumok között található).   

o További kivétel az egészségkárosodással, életveszéllyel, vagy súlyos kárral 

fenyegető helyzet, valamint az életvédelem.   

o Kutyasétáltatás céljából is megengedett a lakóhely elhagyása azzal, hogy ezt a 

lakóhely 500 méteres körzetében kell megtenni, ehhez lakcímkártya szükséges, 

amelyet esetleges ellenőrzés során be kell tudni mutatni. 

• Az éttermek nem fogadhatnak vendégeket, az étteremben tartózkodni csak az 

elvitelre megrendelt étel átvétele idejéig lehetséges, illetve a házhozszállítás 

megengedett. Az ételrendelés személyes átvételére 19.00 óráig van lehetőség, azonban 

telefonon rendelni ezt követően is tudnak, és a házhozszállítás 20.00 óra után is 

működik.  

• Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.  

• A kocsmák, italboltok is zárva tartanak.  

• Az üzletek – a gyógyszertárak és benzinkutak kivételével – 19.00 óráig tarthatnak 

nyitva, illetve leghamarabb 05.00 órakor nyithatnak ki. 

• A fodrász, masszőr, személyi edző stb. a szokott rendben működhetnek a kijárási 

tilalom szabályait betartva.  

• A szálláshelyek csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.  

• Általános rendezvénytilalom lép életbe, nem lehet kulturális és közösségi rendezvényt 

tartani, valamint karácsonyi vásárt sem.  

• A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatók meg.  

• A sportmérkőzések zártkapusak lesznek. 

• Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. 

• A szabadidős létesítmények használata tilos, így a fitnesztermek, fedett uszodák, 

múzeumok, könyvtárak, mozik, színházak bezárnak. 

• A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rendben 

működnek. A középiskolákban 9. osztálytól digitális oktatás lép életbe. 

• Magán és családi rendezvények 10 főig megtarthatóak.  

• Temetések legfeljebb 50 fővel tarthatók meg.  

• Esküvők lakodalom nélkül lehetnek. Az esküvőn csak meghatározott személyek 

vehetnek részt (a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető; a házasulók; a 

házasulók tanúi; a házasulók szülei, nagyszülei, testvérei, gyermekei). 



• A maszkviseléssel, távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok 

továbbra is érvényesek.  

Ezeket az intézkedéseket 30 napra vezetik be, szükség esetén meghosszabbíthatják, kedd 

éjféltől már hatályba léptek.   

Szentgotthárd vonatkozásában ezek az intézkedések azt jelentik, hogy:  

• vendéglátó üzletek a fent részletezettek szerint működhetnek, 

• a Széchenyi iskola konyháján kizárólag az intézmény dolgozói és tanulói étkezhetnek, 

a vendégétkezők csak elvitelre kérhetik az ételt, 

• elmaradnak a rendezvények, színházi előadások, kiállítások, civil programok,  

• bezár a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum, 

• a Móra Ferenc Városi Könyvtár szintén bezár,  

• a St. Gotthard Spa & Wellness fürdőt bezárjuk,  

• a Csákányi László Filmszínházat bezárjuk, 

• az óvoda és a bölcsőde továbbra is nyitva tart, az általános iskolákban 8. 

évfolyamig tanítanak, 

• a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Városi Gondozási Központ, a 

Rendelőintézet és a háziorvosi rendelő a korábbi intézkedéseknek megfelelően 

működik tovább,  

• a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a múlt héten meghirdetett nyitva 

tartás szerint működik,  

• a Szentgotthárdi Járási Hivatal ügyfélfogadása is változik, előzetes időpontfoglalás 

szükséges az ügyintézéshez,  

• a helyi edző- és fitnesztermeknek be kell zárniuk a jogi szabályozás értelmében, 

• a sportélet tekintetében a Kormányrendelet értelmében a kijárási tilalom alól 

mentesülnek a sporttörvény szerint versenyszerűen sportolók (igazolt sportolók), a 

lakásuk (tartózkodási helyük) és a részükre szervezett edzés, illetve sportrendezvény 

helyszíne   közötti közlekedés idejére (ezt igazolni szükséges, minta a dokumentumok 

között található). 

• A jelenlegi szabályozás alapján a helyi sportegyesületek csapatai edzés és versenyzés 

céljából használhatják a városi üzemeltetésű sportcsarnokokat (Széchenyi iskola, 

gimnázium) és sportlétesítményeket. 

• Engedélyezett a közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az 

egyéni szabadidős sporttevékenység végzése (különösen futás, gyaloglás, 

kerékpározás). 

• Tilos a nem versenyszerű sportolók számára a közterületen, a nyilvános helyen, 

valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a kézilabda, a 

kosárlabda stb. – gyakorlása, vagyis például baráti társaságok, alkalmilag összeálló 

közösségek ezeket  a csapatsportokat nem játszhatják. 

• A katolikus templomokban a szentmiséket megtartják, azon csak egészséges 

személyek vehetnek részt, aki betegnek érzi magát, illetve nagyon idős személlyel él 



egy háztartásban, vagy jogosan fél a közösségben  való megjelenéstől, az ne vegyen 

részt a misén.  

• A református, illetve evangélikus egyház hamarosan tájékoztatja a hívőket a 

járványhelyzettel összefüggő döntésekről.  

• Szentgotthárdon a közterületeken nem kell maszkot viselni. 

Kérem Önöket, hogy a szabályok maximális betartásával tegyünk mindannyian azért, hogy 

mielőbb magunk mögött tudhassuk a járványt. Tavasszal már láthattuk, hogy milyen 

fegyelmezett Szentgotthárd lakossága, mennyire tudunk egymásra figyelni és egymást segíteni. 

Természetesen az Önkormányzat mindent meg fog tenni a továbbiakban is azokért a 

polgárokért, akik segítségre szorulnak. A megszokott 553-019-es telefonszámon kolléganőim 

reggel 07.00 és este 19.00 óra között rendelkezésre állnak.  

A holnapi nap folyamán videófelvételt is teszünk közzé a változásokkal kapcsolatban annak 

érdekében, hogy minél szélesebb körbe eljussanak a következő 30 napunkat meghatározó 

intézkedések.  

Mindannyiuknak erőt és kitartást kívánok az előttünk álló nehéz hetekben. Vigyázzanak 

magukra, vigyázzanak egymásra.  

Huszár Gábor  

polgármester 


