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Az Európai Unió 1996-ban 
egységesítette tagállamai-
ra vonatkozóan a nyári idő-

számítás szabályait, 2001-ben 
pedig irányelvben is rögzítette. 
Az Amerikai Egyesült Államok-
ban ugyanakkor 2007-ben válto-
zott a rendszer: az őszi idősza-
kot egy hónappal meghosszabbí-
tották az energiahasználat csök-
kentése miatt.

Kezdetben azért javasolták a 
nyári időszámítás bevezetését, 
mert a napfényes órák magasabb 
száma miatt villamos energiát le-
het megtakarítani, azonban nem 
ez az egyetlen ok. A rendszer lé-
nyege, hogy a társadalom műkö-
dése jobban igazodjon a Nap já-
rásához, ami nyáron hosszabb 
nappalokkal jár. Az egy órával 
hosszabb természetes világí-
tás előnyt jelenthet az iskolába, 
munkába igyekvőknek, hiszen 
így télen, ha késő délután már sö-
tétben, szürkületben is érnek ha-
za, reggel legalább korábban el-
indulnak. Nappali, természetes 
fényviszonyok mellett könnyebb 
dolgozni, tanulni, másrészt a 
szervezet is könnyebben alkal-
mazkodik a korán keléshez nap-
fény mellett. Ugyanakkor, akik 
iskolai, munkahelyi tevékenység 
után a szabadban szerveznek 
programot, hétvégi telkükön vagy 
családi házuk kertjében dolgoz-
nak, a nyári óraátállításnak kö-
szönhetően nyernek még hatvan 
percnyi természetes világossá-
got. A téli átállásból viszont a ko-
rai sötétedés miatt ilyen előny 
nem származik.

A tavaszi óraátállás összessé-
gében több pozitívummal járhat: 
például hosszabb ideig végezhető 
munka szabadtéri munkahelye-
ken, építészetben, a jobb látási vi-
szonyok miatt csökkenhet a köz-
úti balesetek száma, sőt közbiz-
tonsági szakemberek szerint a 
bűncselekmények száma is, mi-
vel az emberek kevesebbet tar-
tózkodnak az utcán sötétben. A 
jobb közúti látási viszonyok te-
kintetében a téli reggeleken is 
nyerhetünk egy órát, ám ez ará-
nyaiban nem sokat javít a késő 
délután hamar besötétedő kör-
nyezet adta lehetőségeken.

A háborúkban spóroltak az 
óraátállással

A nyári időszámítás ötletét elő-
ször Benjamin Franklin ameri-
kai politikus, feltaláló vetette fel 
1784-ben. A Javaslat a világítás 
költségének csökkentésére cí-
mű írásában a világításra hasz-
nált gyertyákkal akart spórolni a 
nyári korábbi felkeléssel. Az óra-
átállítást elsőként 1895-ben Ge-
orge Vernon Hudson új-zélandi 
rovarszakértő javasolta: tudomá-
nyos írásában kétórás óraátállí-
tást javasolt, amelyet 1898-ban 

egy cikkben is ismertetett. Bár 
volt érdeklődés az ötlet iránt, ak-
kor még nem vezették be. Az első 
komolyabb próbálkozás William 
Willett brit építész nevéhez fű-
ződik, aki 1905-ben azzal az öt-
lettel állt elő, hogy az órákat nyá-
ron állítsák előbbre a hosszabb 
nappali világosság jobb kihasz-
nálása miatt az építkezésben. Ja-
vaslata alapján 20 percekkel ál-
lították volna előre az órát ápri-
lis négy vasárnapján, szeptem-
ber négy vasárnapján pedig visz-
sza. Röviddel ezután törvényja-
vaslatot terjesztettek elő az ang-
liai alsóházban. A parlament elő-
ször 1909-ben tárgyalt a témáról, 
és különbizottságot nevezett ki 
a vizsgálatára. A javaslatot töb-
ben ellenezték, különösen a me-
zőgazdasággal foglalkozók, így a 
törvényt nem fogadták el.

Willett 1915-ben meghalt, de 
az ötlete később megvalósult. 
A mesterséges világítás helyette-
sítésére és ezáltal az üzemanyag 
háborús célokra való megtaka-
rítására elsőként a Német Csá-
szárság és az Osztrák–Magyar 
Monarchia alkalmazta a nyá-
ri időszámítást 1916. április 30-
án 23 órakor. Az első világhábo-
rú spórlási szükségletei miatt az 
Egyesült Királyság és az Ameri-

kai Egyesült Államok is átvette 
az ötletet sok más ország mellett, 
de a háború végével azonban leg-
több állam visszaállt a hagyomá-
nyos időszámításra, a második 
világégés kitörésekor pedig újra 
bevezették megtakarítási céllal.

Izlandtól Ausztráliáig

Az 1940-es évek elején néhány 
európai ország folyamatosan egy 
órával előre állította az időt, amit 
Amerikában például a háborús 
időszámítást jelentő War Time 
néven említettek. Nagy-Britan-
nia akkoriban dupla nyári idő-
számítást alkalmazott, nyáron 
két órával előre állítva az órá-
kat, télen pedig egy órával. A vi-
lágháborúk után már egyre több 
állam vezetősége ismerte fel a 
rendszer hasznát. Magyarorszá-
gon például 1954–1957 között a 
munkanapok esti csúcsterhelé-
sekor jelentkező kapacitási ne-
hézségek enyhítésének reményé-
ben alkalmazták, majd szünetelt 
1958 és 1979 között, de a nyolcva-
nas években újra bevezették vil-

lamosenergia-megtakarítási cél-
lal. Európában szélesebb körben 
1966 és 1981 között kezdték el új-
ra alkalmazni. 1980-ra az akko-
ri Európai Unió összes tagálla-
ma bevezette Izland kivételével. 
A Varsói Szerződés országai eb-
ben az időszakban ugyanilyen 
megfontolás alapján vezettek be a 
nyári időszámítást, de egymástól 
eltérő időpontokban. Az Egyesült 
Államokban az 1960-as években 
kezdték egyes államokban az új-
bóli alkalmazását, a folyton nap-
fényes Arizona és Hawaii azon-
ban azóta sem használ óraátál-
lítást. Ausztráliában ugyanakkor 
az egyes önkormányzatok veze-

tőségének jogkörébe tartozik az 
időátállás alkalmazása, a konti-
nensen például a téli időszakban 
három eltérő időszámítás van ér-
vényben, míg nyáron öt.

Spórolunk, de nehezebben 
koncentrálunk

Az óraátállítás előnyeit és hát-
rányait tekintve a 20. század óta 
heves vita folyik szakemberek, 
vállalkozók között. Magyaror-
szágon a villamosenergia-rend-
szert irányító Magyar Villamos-
energia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító Zrt. (MAVIR) 1949 óta 
gyűjti és elemzi a fogyasztási 
adatokat. Egy 2012-es közlemé-
nyük szerint az óraátállítások-
nak köszönhetően évente mint-
egy 120 gigawattórával kevesebb 
áramot használ fel az ország a 
nyári időszámítás rendszerének 
köszönhetően, ami 30–40 ezer 
háztartás éves fogyasztásának 
felel meg, amely fejenként a ma-
gyar lakosság körében nagyjából 
12 kilowattnyi energiát és körül-
belül hat milliárd forint megta-

karítást jelent. A túlnyomó több-
ségben nappali műszakban dol-
gozók előnynek tartják, hogy dél-
után a szabadidő eltöltésének le-
hetősége egy órával meghosz-
szabbodik. A nyári időszámítás-
nak ugyanakkor számos egész-
ségügyi hatása van, hiszen egy-
részt a tovább tartó, napfényes 
délutánoknak köszönhetően több 
D-vitamint kap a szervezetünk, 
de a közérzetünk, hangulatunk 
is jobb. Másrészt több időt tölt-
hetünk el a szabadban, de otthon 
tartózkodva is nyilván később 
kapcsolunk villanyt, így pedig 
környezetkímélőbbek vagyunk, 
hiszen kevesebb szén-dioxid ke-
letkezik. A turizmus bevétele is 
növekszik, mert a turisták in-
kább napközben látogatnak meg 
kirándulóhelyeket.

Felborulhat a bioritmus

A rendszert ellenzők szerint nem 
spórolunk annyit, hogy megér-
je figyelmen kívül hagyni a hát-
rányokat. Például ha Magyaror-
szágon 8 millió lakossal számo-
lunk, akkor fejenként mindössze 
évi 750 forint a megtakarítás. Az 
emberi egészségre, közérzetre 
rövid távon hátrányos hatású az 
óra átállítása, hiszen sokaknak 
felborul a megszokott bioritmusa, 
ami többek közt fejfájással, rossz 
közérzettel, levertséggel, étvágy-
talansággal, koncentrálási ne-
hézségekkel jár. Az átállítás idő-
szakában a megzavart időérzék, 
sietés-késés miatt a közúti bal-
esetek száma nő, illetve előfor-
dul, hogy az átállás pillanatában 
közlekedő vonatok egy órát vesz-
tegelnek. A depresszióban szen-
vedőknek kedvezőtlen, hogy a 
reggelek újra sötétek, télen pedig 
– ha reggel világosban is mennek 
munkába – ez nem ellensúlyozza 
a korai sötétedést. Sőt, gazdálko-
dóktól már olyan panasz is érke-
zett, hogy ha az állatok fejési ide-
jén változtatnak, az hátrányosan 
érinti a lefejt tej mennyiségét.

Keressünk esti elfoglaltságot

Napjainkban sokkal rugalma-
sabb a közvilágítás rendsze-

re, megváltoztak a fogyasztá-
si szokások, a lakosság gyak-
rabban tévézik, és elterjedtek a 
légkondicionáló berendezések 
is. Chilében 2015-ben beszün-
tették az óraátállást azzal ér-
velve, hogy már rég nem jelent 
semmiféle megtakarítást, ame-
lyet kutatásokkal is igazoltak. 
Oroszország 2011-ben szün-
tette be az óraátállítást a nyá-
ri időszámítást használva vég-
legesként, 2014-ben azonban a 
rossz tapasztalatok miatt a té-
li időszámítást használják, de 
még mindig óraátállítás nélkül. 
Törökország már 2016 őszétől 
nem alkalmazza a téli időszá-
mítást, Magyarországon több-
ször is felmerült a beszünte-
tése, de ehhez az EU-nak kell 
megváltoztatnia a tagállamai-
ra egységesen vonatkozó sza-
bályozást. Ázsiában és Afri-
kában alig akad olyan ország, 
amely hozzánk hasonló rend-
szert használ.

Az óraátállást nehezen vise-
lőknek ajánlott reggel, a friss 
levegőn kocogni vagy sétál-
ni, mivel így serkenthetjük a 
szerotonin előállítását az agy-
ban, ami elősegíti a megválto-
zott külső körülményekhez va-
ló alkalmazkodást. A téli idő-
számításkor pedig ajánlott bi-
ológiai óránkat a korábban ke-
léshez szoktatni, hogy minél 
tovább élvezhessük a napfényt 
elkerülve a depresszív hangu-
latot. Az óraátállást követő na-
pokban figyeljünk jobban oda 
a szervezetünknek szükséges 
elegendő pihenésre, fogyasz-
szunk magnéziumdús táplá-
lékot az ingerlékenység elke-
rüléséért, és válasszunk kel-
lemes elfoglaltságot a hosz-
szú estékre egy-egy társas-
játék, film, könyv társaságá-
ban. Munka közben igyekez-
zünk minél többször a napon 
eltölteni szüneteinket, ha pe-
dig a téli időátállás után is sö-
tétben kelünk fel, használjunk 
erős fényforrást, mert így bel-
ső óránk elkezd a mesterséges 
fényhez alkalmazkodni. 
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A világháborúk során hasznosnak bizonyult, ma már erős vita tárgyát képezi a nyári időszámítás

Örök kérdés az óraátállítás hasznossága
Európa több országában már a 20. század eleje 

óta átállítják az órát minden tél és tavasz kezde-

tén. Az okok között árammegtakarítást, a korán 

iskolába és munkába sietők pszichikai állapotát 

is megtaláljuk. Mára több országban megszün-

tették a nyári időszámítás rendszerét. Utánajár-

tunk, vajon hasznos-e az óraátállítás.

Az óraátállítás ellenzők szerint nem spórolunk 
annyit, hogy megérje figyelmen kívül hagyni a 
hátrányokat. Például ha Magyarországon 8 millió 
lakossal számolunk, akkor fejenként mindössze 
évi 750 forint a megtakarítás. 

Az óraátállást nehezen viselőknek ajánlott reggel a friss levegőn kocogni vagy sétálni
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