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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Meddig lesz még óraátállítás Magyarországon?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon – mint ahogy az Európai Unió számos tagországában – évek óta napirenden van a 
tavaszi és őszi óraátállítás eltörlésének kérdése. A Magyar Országgyűlésben 2016. október 17-én 
Kepli Lajos jobbikos képviselő nyújtott be javaslatot ezzel kapcsolatban, amely a Gazdasági 
bizottság támogatásának köszönhetően a plenáris ülés napirendjére került. És bár az altalános vita 
lezajlott, a kormánypártok végül nem engedték tovább az indítványt.

A téma akkor került ismét reflektorfénybe, amikor 2018 februárjában az Európai Parlament 
kezdeményezte az óraátállítás felülvizsgálatát. Miután az Európai Bizottság nagyjából fél évig 
tanakodott a kérdésen, 2018. augusztus 31-én Jean-Claude Juncker, a testület elnöke bejelentette: 
meg kell szüntetni az évenkénti kétszeri óraátállítást, és át kell térni az állandó nyári időszámításra. 
Végül az Európai Parlament 2019. március 26-án az óraátállítás 2021-től történő eltörléséről 
döntött. Ez azonban mégsem történt meg. Főként azért nem, mert bár az EP döntése tagállami 
hatáskörben hagyta, hogy az egyes országok a téli vagy a nyári időszámítást kívánják-e 
véglegesíteni, gazdasági, pénzügyi megfontolások alapján mégis komoly igény merült fel arra 
vonatkozóan, hogy az EU területén egységes elvet kellene alkalmazni. A tagállamok azonban azóta 
sem tudtak a kérdésben megállapodni.

Majdnem napra pontosan két évvel az EP döntése után, a 2021. március 25-i Kormányinfón 
Miniszter úr az Inforádió kérdése a következőt válaszolta: "Magyarország nyitott arra, hogy ha a 
többség úgy gondolja és konszenzus van ebben, az óraátállítást töröljük, de egyedül ezt 
Magyarország nem tudja megtenni".



 
A konszenzus kétségkívül adott. Az Eurostat 2018-as adatai alapján ugyanis Magyarországon az 
ötödik legnagyobb volt azoknak az aránya (90%), akik támogatták a javaslatot. Ez a szám vélhetően
érdemben nem változott.

Miniszter úr nyilatkozata óta mégis újabb fél esztendő telt el, és hamarosan ismét órát kell 
állítanunk. A helyzet mára annyiban változott, hogy Csehország megelégelte a kérdést övező 
döntésképtelenséget, és néhány nappal ezelőtt kormányuk bejelentette, további öt évig alkalmazzák 
a téli és nyári időszámítást.

A fentiek alapján kérdezem Miniszter Urat:

- Mi jelenleg a Kormány álláspontja az óraátállítás eltörlését illetően?
 - Továbbra is fenntartja-e Miniszter úr idézett véleményét, és továbbra sem kíván Magyarország 
önállóan dönteni? Vagy várható a közeljövőben, hogy a Kormány a tagállamok közt zajló vita 
ellenére valamilyen döntést hoz a kérdésben?
 - Magyarország milyen álláspontot képviselt eddig az évek óta zajló vita során? A téli vagy a nyári 
időszámítás véglegesítését tartaná-e a jobbnak a Kormány?
 - Vizsgálta-e a Kormány érdemben annak lehetőségét, hogy – az óraátállítás megtartásától vagy 
elvetésétől függetlenül – Magyarország keleti irányba időzónát váltson?

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
 országgyűlési képviselő
 Polgári Válasz
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