Nyilvános konzultáció a nyári időszámításról
A *-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni.

Bevezetés
A Bizottság magánszemélyek, az Európai Parlament és több uniós tagállam kérését figyelembe véve úgy
határozott, hogy megvizsgálja a jelenlegi nyári időszámítás működését, és azt, hogy indokolt-e eltörölni
az évi két óraátállítást.
Azt szeretnénk megtudni, hogy mit gondolnak az európai polgárok, az érdekelt szervezetek és a
tagállamok az Unióban jelenleg érvényben lévő nyári időszámításról, és annak esetleges módosításáról.
A nyári időszámítással kapcsolatban további információk olvashatók a konzultációs weboldalon.

A válaszadó adatai
* Utónév:

* Vezetéknév:

* E-mail-cím:

* Lakóhely/székhely szerinti ország:
Ausztria
Belgium
Bulgária
Horvátország
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország

1

Magyarország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság
Egyéb
* Ha az „egyéb” opciót választotta, kérjük, fejtse ki válaszát:

* Az Ön által megadott információkat teljesen vagy részben közzétesszük. Válaszainak beküldésével Ön
kijelenti, hogy azok minden tekintetben jogszerűek, és nem sértik harmadik felek jogait oly módon, hogy az
megakadályozná a közzétételt.
Figyelem: függetlenül attól, hogy az alábbiak közül melyik lehetőséget jelöli be, válaszaihoz az 1049/2001/EK rendelet értelmében
adott esetben nyilvános hozzáférés kérelmezhető.
Személyes adatait az Európai Bizottság adatvédelmi nyilatkozatával összhangban kezeljük.

Hozzájárulok vezeték- és utónevem közzétételéhez. Hozzájárulok szervezetem nevének
közzétételéhez is (amennyiben a kérdőívet Ön egy szervezet nevében tölti ki). A kapcsolattartási
adatokat (pl. e-mail-cím) nem tesszük közzé.
Nem járulok hozzá vezeték- és utónevem közzétételéhez. Nem járulok hozzá szervezetem
nevének közzétételéhez sem (amennyiben a kérdőívet Ön egy szervezet nevében tölti ki). A
kapcsolattartási adatokat (pl. e-mail-cím) sem tesszük közzé.
* Kérjük, adja meg, milyen minőségben tölti ki a kérdőívet:
Magánszemélyként, a saját nevemben/polgárként
Tagállam vagy hatóság nevében
Érdekelt szervezet vagy vállalkozás nevében, ideértve a kkv-kat és a fogyasztóvédelmi
szervezeteket

Az Ön véleménye
* Annak a szervezetnek/hatóságnak a neve, amely nevében a kérdőívet kitölti:
legfeljebb 100 karakter
Tagállamoknak/hatóságoknak/érdekelteknek/vállalkozásoknak címzett kérdés
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* Az Ön szervezetének mérete (alkalmazottak száma):
legfeljebb 100 karakter
Az érdekelt szervezeteknek/vállalkozásoknak címzett kérdés

A nyári időszámítás alkalmazásával foglalkozó szervezeti egység:
legfeljebb 100 karakter
Tagállamoknak/hatóságoknak címzett kérdés

Kapcsolattartó személy a nyári időszámítás alkalmazásával foglalkozó szervezeti egységben:
legfeljebb 100 karakter
Tagállamoknak/hatóságoknak címzett kérdés

A kapcsolattartó személy e-mail-címe:
Tagállamoknak/hatóságoknak címzett kérdés

* Szerepel az Ön szervezete az átláthatósági nyilvántartásban?
Érdekelteknek/vállalkozásoknak címzett kérdés
Ha szervezete még nem szerepel a nyilvántartásban, itt regisztrálhatja. A konzultációban való részvételhez ugyanakkor nem kötelező
regisztrálni. Milyen célt szolgál az átláthatósági nyilvántartás?

Igen
Nem
Nem alkalmazható
* Igenlő válasz esetén kérjük, hogy tüntesse fel szervezete nyilvántartási azonosító számát:

Készített-e az elmúlt időszakban felmérést a nyári időszámításról?
Tagállamoknak/hatóságoknak címzett kérdés

Igen
Nem
Ha igen, mi volt a felmérés eredménye? Kérjük, részletezze, hogy milyen következtetést vont le a
felmérésből.
legfeljebb 4000 karakter
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Ha igen, hány személy vett részt a felmérésben?
legfeljebb 100 karakter

Ha igen, az összes fontos érdekelt fél részt vette-e a felmérésben?
legfeljebb 100 karakter

Ha igen, kérjük, adja meg a felmérés hivatkozási adatait és azt, hogy hol lehet hozzáférni (lehetőleg a
felmérés URL-címét adja meg).
legfeljebb 200 karakter

* Milyenek az általános tapasztalatai a nyári időszámítás jelenlegi rendszerével kapcsolatban, vagyis hogy
március utolsó vasárnapján át kell állni a téli időszámításról a nyári időszámításra, október utolsó
vasárnapján pedig vissza kell állítani az órákat?
Nagyon pozitív
Pozitív
Nincs véleményem
Negatív
Nagyon negatív
* A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a belső piac megfelelő működésének
garantálása érdekében nagyon fontos, hogy a kérdéses területet az EU egységesen szabályozza. Ön
melyiket választaná a két alábbi alternatíva közül? (szem előtt tartva az egységes szabályozás
garantálását)
A jelenlegi két különböző (azaz nyári és téli) időszámítás megtartása az összes uniós tagállamban
A jelenlegi két különböző (azaz nyári és téli) időszámítás eltörlése az összes uniós tagállamban
* Miért?
Energiamegtakarítás/energiamegtakarítás hiánya
Emberi egészség
Szabadidős tevékenységek az esti órákban
Közúti közlekedésbiztonság
A belső piac működése (határokon átnyúló kereskedelem, közlekedés megszervezése, távközlés
stb.)
Egyéb (kérjük, adja meg)
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Kérjük, pontosítsa, mit ért az „egyéb” válasz alatt:
legfeljebb 100 karakter

* Mennyire fontos Ön szerint az évi két óraátállítás megtartása/eltörlése? Kérjük, pontozza! (0 = nem
fontos; 10 = nagyon fontos)
Kérjük, vegye figyelembe az előző kérdésre adott válaszát, azaz hogy azt szeretné, hogy fennmaradjon-e vagy megszűnjön-e az évi
két óraátállítással járó nyári időszámítás.
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* Az évi két óraátállítás eltörlése esetén melyik opciót választaná?
Egész évben nyári időszámítás (amikor az órákat egy órával előbbre állítják a téli időszámításhoz
képest)
Egész évben téli időszámítás
Nincs véleményem/Nem tudom

Záró megjegyzések
Kérjük, adjon meg minden további információt vagy érveit alátámasztó tényt arról, hogy milyen hatásokkal
jár(na) a jelenlegi nyári időszámítás és az azt kiváltó lehetséges alternatíva (vagyis az évi két óraátállítás
eltörlése az összes uniós tagállamban úgy, hogy a tagállamok szabadon megválaszthatják időzónájukat és
dönthetnek arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás legyen-e érvényben egész évben).
legfeljebb 3000 karakter

Ha további észrevétele vagy megjegyzése van a témával kapcsolatban, kérjük, itt ossza meg velünk:
legfeljebb 3000 karakter
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Az alábbiakban információkat vagy bizonyítékokat tölthet föl válaszához.
A maximális fájlméret 1 MB.
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