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Több szempontból előnyös lenne az óraátállítás eltörlése

Egy óra az egészségért
Mégis lesz gyed a szerzői jogdíj 
után – ígéri a kormány

Korrigálni siet a kormány az adó-
törvénykönyv vonatkozó előírása-
it, miután kiderült, hogy a legújabb 
módosítások nyomán gyermekgon-
dozási díj (gyed) nélkül maradhat-
nak azok a kismamák, akik korábbi 
szerzői jogdíjas szerződés alapján 
dolgoztak. A vészharangot a múlt hé-
ten Iulian Bulai, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) parlamenti 
képviselője kongatta meg. „2018 már-
ciusában valami szomorú történt 
azon kismamák életében, akik szer-
zői jogdíjból teremtették elő a min-
dennapi kenyérre valót. Törölték az 
adótörvénykönyv 67. cikkelye 3. be-
kezdését, ami a szerzői jogdíjak után 
járó gyedet szabályozta” – hívta fel a 
figyelmet az ellenzéki politikus. Mint 
rámutatott, művészek, újságírók, az 
IT-szektorban dolgozók, színészek 
érintettek, Bulai szerint összességé-
ben több tízezer kismamát érinthet 
negatívan a kormány intézkedése. A 
képviselő, Lia Olguţa Vasilescu mun-
kaügyi miniszter lemondását kérte a 
tévedés miatt, és bejelentette ugyan-
akkor, hogy pártja módosító javaslatot 
nyújt be a 2010/111-es, a gyermekne-
velési juttatásokat és szabadságot 
meghatározó sürgősségi kormány-
rendelethez. Úgy tűnik azonban, 
hogy erre nem lesz szükség, a kor-
mány ugyanis ígéretet tett a helyzet 
orvoslására. A munkaügyi tárca pén-
teken közleményben tájékoztatott ar-

ról, hogy megkezdte a 2010/111-es 
sürgősségi kormányrendelet módosí-
tására irányuló folyamatot, hogy azok 
a nők is részesülhessenek gyedben, 
akiknek korábban szerzői jogdíjból 
származó jövedelmük volt.

A szaktárca képviselői azt ír-
ták, hogy az adótörvénykönyvnek a 
2018/18-as számú sürgősségi kor-
mányrendelettel történt módosítása 
nyomán, a szerzői jogdíjból szárma-
zó jövedelmek valóban kikerültek az 
egyéni tevékenységből származó jö-
vedelmek köréből, és átkerültek az 
adótörvénykönyv 70. cikkelyébe. Így 
2018. március 22-ével bezárólag a 
szerzői jogdíjból származó jövedel-
meket figyelembe veszik a 2010/111-
es sürgősségi kormányrendeletbe 
foglalt jogok megállapításakor, mint 
egyéni tevékenységből származó jö-
vedelmeket. Ezt az időpontot kö-
vetően azonban a szerzői jogdíjból 
származó jövedelmek már nem tar-
toznak az egyéni tevékenységekből 
származó jövedelmek körébe, így 
azokat nem lehet figyelembe venni a 
2010/111-es sürgősségi kormányren-
deletbe foglalt jogok megállapítása-
kor. A munkaügyi tárca azt írta, hogy 
el is kezdte már a minisztériumközi 
jóváhagyási folyamatot a 2010/111-es 
sürgősségi kormányrendelet módo-
sítására, „így orvosolják a helyzetet”.

B. E.

Szakemberek szerint számos 
egészségügyi előnye lenne az 
óraátállítás eltörlésének, azt 

azonban egyelőre nem tudni, élet-
be lép-e október végéig a módosítás, 
vagy idén még visszatekerjük az órá-
kat. Az óraátállítás – mint ismeretes 
– régóta vitatott kérdés az Európai 
Unióban, eltörlése pedig többször is 
szóba került az elmúlt években. Most 
azonban úgy tűnik, valósággá válhat, 
hiszen – amint arról korábban beszá-
moltunk – Jean-Claude Juncker, az 
Európai Bizottság elnöke nemrég ar-
ról beszélt egy német televíziós mű-
sorban, hogy az emberek akaratának 
megfelelően meg kell szüntetni az évi 
két óraátállítást, vagy át kell térni az 
állandó nyári időszámításra. Mond-
ta ezt azután, hogy a bizottság online 
konzultációt tartott a témában július 
4. és augusztus 16. között, amelyre 
4,6 millió válasz érkezett a 28 tag-
államból, ez pedig az eddigi legma-
gasabb válaszadási arányt jelenti a 
bizottság nyilvános konzultációinak 
történetében. A konzultáció előzetes 
eredményei alapján pedig a válasz-
adók 84 százaléka a félévenkénti óra-
átállítás megszüntetését támogatja. 
Mint kiderült, az európaiak több mint 
háromnegyedének (76 százalék) „na-
gyon negatív” vagy „negatív” tapasz-
talatai vannak.

Az egészségünkre igen jótékony 
hatással bírna

Ez azonban nem meglepő, hiszen 
az óraátállítás emberi szervezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásait már 
senki sem vitatja – fejtette ki lapcsa-
ládunk megkeresésére Soós Szabó 
Klára háziorvos, aki egyúttal arra is 
emlékeztetett, hogy az óraátállítást 
annak idején energiamegtakarítási 
célból vezették be, mára azonban 
a megtakarítás mértéke igencsak 
jelentéktelenné vált. „Véleményem 
szerint az óraátállítást egyértel-
műen el kellene törölni, hiszen ma 
már bizonyított tény, hogy lénye-

ges gazdasági hozadéka nincs, vi-
szont az emberi szervezet számára 
egy plusz stressztényezőt jelent. A 
bioritmusunkat, a biológiai óránkat 
zavarja meg az átállítás, ez pedig 
stressztényezőként az immunrend-
szer gyengüléséhez vezet. Emel-
lett fáradékonyság és alvászavarok 
léphetnek fel, az immunrendszer 
gyengülése miatt pedig csökken 
az ellenálló képességünk a fertő-
ző betegségekkel szemben” – hang-
súlyozta a szakember. Hozzátette, 
ráadásul pont abban az időszakban 
esedékesek az átállítások, amikor 
a legnagyobb szükség lenne az erős 
immunrendszerre az ilyenkor gya-
kori vírusos megbetegedések, járvá-
nyok miatt.

Nyári vagy téli?

„Miért tennénk ki fölöslegesen ilyen 
kockázatoknak az emberi szerve-
zetet? Számunkra Romániában a 
nyári időszámítás lenne a kedve-
zőbb, ehhez szokott hozzá inkább a 
szervezetünk, ez áll közelebb a bi-
ológiai óránkhoz” – válaszolta a há-
ziorvos, miután arról is faggattuk, 
hogy az Európai Bizottság előzetes 
tervei szerint a tagállamok szaba-

don választhatnak majd, hogy a téli 
vagy a nyári időszámításra térnek át 
véglegesen. Bár a bizottság is a nyá-
rit helyezi előtérbe, illetve Románia 
szempontjából is ez lenne kedvezőbb 
az időzóna miatt. Magyarországon 
inkább a télit tartják megfelelőnek. A 
Magyar Alvás Szövetség közleményt 
adott ki a témában, ebben pedig rá-
mutattak, hogy a nyári időszámítás 
bevezetése – az eredeti és csillagá-
szati szempontokon is alapuló téli 
helyett – azt jelentené, hogy a korai 
kelést télen, sötétben is erőltető idő-
számítás lépne érvénybe. E szerint 
decemberben az első iskolai tanórák 
vagy munkaórák idején még teljes sö-
tétség uralkodna kint, és a pirkadat 
sokakat a munkahelyükön érne. „Az 
alváskutatás, a napszakos ritmusok 
jelentőségének és szerveződési me-
chanizmusainak feltárásáért adott 
2017-es élettani Nobel-díj, a baleseti 
statisztikák és még sok minden más 
arra tanít bennünket, hogy az órákat 
nem célszerű átállítani, sem pedig a 
korán kelést erőltetni, vagyis az ere-
deti, az időzónánknak megfelelő idő 
visszaállítása lenne a legésszerűbb 
döntés élettani, egészségügyi szem-
pontból” – fogalmaztak a szakem-
ber. Ez pedig azt is jelentheti, hogy 
amennyiben valóban eltörlik az óra-
átállítást, és Románia a nyári, Ma-
gyarország pedig a téli időszámítást 
választja, a jelenlegi egy óra helyett 
két óra eltolódás lenne a két ország 
között. Az óraátállítás eltörléséről 
véglegesen az Európai Parlament, il-
letve az EU Tanácsa dönt majd.

ISZLAI KATALIN

Akár két óra különbség is lehet a jelenlegi egy óra helyett 

Románia és Magyarország között, ha megszűnik az 

óraátállítás, ugyanis míg a romániai hatóságok a nyári 

időszámítást preferálják, Magyarországon úgy látják, 

hogy az ottani viszonyokhoz jóval kedvezőbb lenne a téli.

Hagyománya van a nyári időszámításnak

Az órákat jellemzően Amerikában és Európában kell átállítani: Észak-Ameri-
kában néhány állam kivételével mindenhol, Európában Izlandon, Oroszorszá-
gon és Fehéroroszországon kívül még mindenhol kétféle időszámítást hasz-
nálnak. A legtöbb uniós tagállamban a nyári időszámításnak hosszú hagyo-
mánya van, és az első vagy a második világháborúig vagy az 1970-es évekbeli 
olajválságokig vezethető vissza. A nyári időszámításra való átállás oka ekkor 
még leginkább az energiamegtakarítás volt, ugyanakkor bevezetésében az is 
közrejátszott, hogy így növekedett a közlekedésbiztonság, a hosszabb nappa-
li világosságnak köszönhetően az embereknek több lehetőségük lett szabad-
idős tevékenységet végezni, és a tagállami gyakorlatot a szomszédos orszá-
gokhoz vagy a fő kereskedelmi partnerekhez lehetett igazítani. Uniós szinten 
a nyári időszámítás az 1980-as években vált gyakorlattá, alkalmazását uniós 
irányelv szabályozza. Az irányelv értelmében a tagállamoknak március utolsó 
vasárnapján kell az órákat előreállítani (nyári időszámítás) és október utolsó 
vasárnapján kell azokat visszaállítani (téli időszámítás).

Mennyit mutasson télen és nyáron? Még nem dőlt el, hogy bevezetik-e az óraátállítás eltörlését az EU-ban

Minden a régiben. Továbbra is adnának gyedet a szerzői jogdíj után
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