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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Nemzet i
Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Megérné Magyarországnak csatlakoznia a GMT+2 id őzónához?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország hagyományosan a GMT+1-es időzónában található és a téli-nyár i

időszámítást is használjuk. Ez a ma már széles körben alkalmazott, általános UT C

időszámítással kifejezve télen UTC+1, nyáron UTC+2-es id őzónát jelent országunk számára.

Napjainkban számos jel és jelentős társadalmi igény utal arra, hogy ennek az időzónának

a használata nem a legjobb választás Magyarország lakossága számára.

5 Milliárd Ft valódi energia megtakarítást és jobb életmin őséget jelentene a Magyarországon

élőknek, ha óráinkat egy órával előrébb tekernénk! A "GMT+2 időzónát Magyarországnak! "

javaslat elsődleges célja, hogy életritmusunkat jobban a Nap járásához hangoljuk és ezáltal

több napsütésben részesüljünk .



Egy átfogó magyar kutatás szerint, ha Magyarország a téli-nyári óraigazítá s

megtartása mellett áttérne a jelenlegi GMT+1 id őzónáról a GMT+2 időzónába, akkor :

• Az emberek ébrenléte jobban szinkronba kerülne a Nap járásával . Akkor aludnánk, amikor

sötét van és akkor lennénk ébren, amikor világos van .

• Minden este +1 világos órával hosszabb lenne : az embereknek munkájuk végeztével a

tovább tartó világos estéken több lehetősége lenne szabadidejük tartalmas eltöltésére . A

lakosság életminősége érezhetően javulna !

• Ha már január elsejétől bevezettük volna, akkora 2016-os évben +69 olyan világos esténk

lenne, amikor a napnyugta este 20 :00 után van. Ez a jelenlegi 101 napról 170 napra

növekedne. Ez több mint 2 hónap !

• A több napfény jótékony hatással van az egészségünkre, az emberek egészségesebbek

és vidámabbak lesznek. Az optimistább, többet sportoló társadalom kevésbé beteges, mel y

hosszabb távon megjelenne az egészségügyi kiadások csökkenésében is, illetve a

depressziós betegségek és b űncselekmények csökkenésében.

• Gyermekeink télen is világosban jönnének haza az iskolából, hiszen télen is 16 óra utá n

menne le a Nap . Télen sem lenne olyan korán sötét .

• Villamos világításon 5 milliárd forint energia megtakarítást érnénk el évente

• A jelenlegihez képest 91 ezer tonnával kevesebb CO2-t bocsátanánk ki, ez a

megtakarítás csak világításból jönne össze .

• A tovább tartó világos esték emelik a vendéglátás és a turisztikai szektor árbevételét .

• A bevezetés egyszer űen, fájdalommentesen megvalósítható, az eredmény gyorsan

látszik.

Tisztelt Miniszter Úr !

Lát-e Ön bármilyen akadályt, ami ezen javaslat megvalósításának útjába állhat? Ön szerint eg y

ilyen lépés segítene abban, hogy valódi rezsicsökkentést érjünk el, tekintettel az 5 milliárd Ft -

nyi megtakarításra?



A 91 ezer t CO2 kibocsátási deficit beleillik a KEHOP által megfogalmazott törekvésekbe . Ön

szerint a GMT+2 időzóna bevezetésével jelentős lépéseket tenne hazánk a klímavédelemben i s

a fentebb olvasható pozitívumok mellett ?

Várom érdemi válaszát !

Balatonalmádi, 2016 . március 31 .

Tisztelettel :

Kepli Lajos
Jobbik
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