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Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bencsik János (független)
országgyűlési képviselő "Meddig lesz még óraátállítás Magyarországon?" című, K/17082. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
Budapest, 2021. október 1.
Tisztelettel:
Dr. Völner Pál
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Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Gulyás Gergely
miniszterhez intézett, Bencsik János (független) országgyűlési képviselő "Meddig lesz még
óraátállítás Magyarországon?" című, K/17082. számú írásbeli kérdésére – dr. Varga Judit miniszter
megbízásából – az alábbi választ adom.
Az óraátállítás megszüntetésére irányuló javaslattal kapcsolatos uniós tárgyalások az Európai Unió
Tanácsában megakadtak. A korábbi tárgyalások során nyilvánvalóvá vált, hogy a tagállamok
rendkívül megosztottak az óraátállítást illetően és ennek következtében az előrehaladás az ügy
tekintetében jelentős kihívásokkal szembesült mindig is. Egyértelmű, hogy csak jelentős tagállami
egyetértés esetén lehet továbbhaladni a kérdéskört illetően, amely megközelítést hazánk is támogat.
Az Európai Parlament eközben már állást foglalt az utolsó óraátállítás időpontjának tekintetében. A
nyári időszámítás esetén 2021 márciusának, míg téli időszámítás esetén 2021 októberének utolsó
vasárnapját határozták meg.
Magyarország alapvetően nyitott arra, hogy igény esetén az óraátállítást eltöröljük, de csak akkor,
ha arra megfelelő konszenzus mutatkozik az Európai Unió tagállamai között. A döntés megszületése
előtt azonban a szomszédos tagállamokkal szorosan együttműködve egy, az egész Unióra kiterjedő
hatásvizsgálat is szükséges, szem előtt tartva a harmonizáció jelentőségét.
Ha újra tárgyalásra kerülne az ügy az Európai Unió Tanácsában, akkor továbbra is a tagállami
konszenzusban leszünk érdekeltek, elsősorban a V4-országokkal együttműködésben, mivel
történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolataink is ezt indokolják.
Budapest, 2021. október 1.
Tisztelettel:
Dr. Völner Pál
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