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Interpelláció

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani az Innovációs és
Technológiai Minisztériumot vezető miniszterhez

,,Megfogadja-e végre a Kormány a Jobbik javaslatát?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom első alkalommal mintegy két évvel ezelőtt
nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlésbe, mely az évenkénti kétszeri óraátállítás
eltörlését, valamint a nyári időszámításra történő végleges áttérést tartalmazta. A
kormánypártok akkor-talán saját maguk számára is meglepő módon-támogattákjavaslatunk
tárgysorozatba vételét, sőt a Parlament előtt az általános vita is lefolyt. Annak ellenére, hogy a
teljesen felesleges óraállítást a magyarok túlnyomó többsége is egyértelműen megszüntetné,
javaslatom az elmúlt másfél évben teljes visszautasításban részesült, a Fidesz elszabotálta a
részletes vitára bocsátás, így az arról történő végszavazás lehetőségét is.
Az idő azóta minket igazolt, hisz előbb az Európai Parlament, majd a Bizottság nyilvánította
ki: az EU teljes területén el kívánja törölni az óraátállítást. Mindezt egy 4,6 millió fős
részvétellel lezajlott európai konzultáció eredményének ismeretében jelentette be Jean-Claude
Juncker, a Bizottság elnöke. Az EU lakosságának 84 százaléka az óraátállítás eltörlése mellett
tette le a voksot.

Mindezek fényében minimum furcsa, hogy a magyar kormány mindezidáig semmit nem
reagált a hírre, holott márciusig nyilatkozni kellene, hogy a téli vagy a nyári időszámítást akarja
e megtartani véglegesen hazánk 2019-től kezdődően. A Jobbik határozati javaslata
egyértelműen a nyári időszámítás mellett foglalt állást, mivel hazánk földrajzi fekvésének jóval
kedvezőbb, mint az eredeti téli, amit korábban, az óraátállítás bevezetése előtt alkalmaztunk.

Kérdezem a Kormányt: milyen módon kíván megfelelni az EU-s jogszabály
tervezetnek? Meg kívánják-e kérdezni a magyar társadalmat arról, melyik időszámítást szeretné



megtartani? Érdekli-e Önöket a magyarok véleménye, ahogy a Jobbikot érdekelte, hisz egy
internetes felmérést követően nyújtottuk be anno a javaslatunkat? Felszólítjuk a Fidesz
kormányt, hogy tegyen meg mindent az óraátállítás mihamarabbi eltörlésének lehetővé tétele
érdekében! Ez egy rendkívül káros, az emberek mindennapi életét és egészségét hátrányosan
befolyásoló intézkedés.

A héten ismét órát állítunk. Vajon utoljára? Mi a nyári időszámítás mellett tesszük le a
voksunkat. Több napos téli délutánt szeretnénk a magyar embereknek. És Önök? Várom érdemi
válaszát!

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel,
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