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Az órák tavaszi és őszi átállítása, vagyis a nappali időszak eltolása évi 

rendszerességgel a legtöbb fejlett iparú ország és világviszonylatban 70 állam 
lakosságának körében megszokott és teljes egyetértéssel fogadott gyakorlat. 

Nyári időszámítás az USA-ban, 
Európában és a világ más tájain 

Az USA-ban a nyári időszámítás (daylight saving time, DST) április első 
vasárnapján, éjfél után 2 órakor kezdődik és október utolsó vasárnapján éjfél 
után 2-kor ér véget. Nem érvényes azonban 

– Hawaiiban, 
– az amerikai fennhatóságú Samoa-szigeteken, 
– Guam és 
– Puerto Rico szigetén, 
– a Virgin-szigeteken 
– Indiana állam keleti időzónához tartozó részén és 
– Arizona legnagyobb területén (kivéve a Navajo Indián Rezervátumot). 
A nyári időszámítást az EU 1996-ban valamennyi tagországára kötelező-

vé tette március és október utolsó vasárnapja között. Oroszországban az órák 
nyáron a standard időnél 2 órával, télen pedig az ország mind a 11 időzónájá-
ban 1 órával többet mutatnak. 

A déli féltekén, ahol a nyár decemberben kezdődik, a nyári időszámítás 
októbertől márciusig tart. A trópusi országokban bevezetése nem járna sem-
milyen előnnyel. 

Nyári időszámítás = energiamegtakarítás 
A nyári időszámítás bevezetését az energiamegtakarítás indokolja. Az 

emberek energiafelhasználása és a lakásvilágítás energiaigénye közvetlenül 

 



kapcsolódik az emberek lefekvésének és felkelésének idejéhez. Elektromos 
energiát pedig az átlagos otthonok 25%-ában világításra és kis készülékek, 
televízió, háztartási gépek működtetésére használnak, mégpedig nagyrészt az 
esti órákban. Ha tehát még világos van este, az naponta kisebb fogyasztást 
jelent. Ezáltal a nyári időszámítás pl. az USA fogyasztását napi kb. 1%-kal 
csökkenti. Télen a nyári időszámítás nyereségét részben „feléli” a reggeli na-
gyobb világításszükséglet.  

A nyári időszámítás története 
Az USA-ban 1966-ban lépett hatályba az „egységes időszámítás törvénye” 

(Uniform Time Act), amely nem írja elő a nyári időszámítást, csak azt kívánja 
meg, hogy mindenütt, ahol bevezetik, ez egységesen történjék. 

A gondolat századokra nyúlik vissza. Benjamin Franklin értekezése „Gaz-
dasági terv a világítási költség csökkentésére” címmel 1784-ben és egy hasonló 
tartalmú angliai közlemény 1907-ben jelent meg. Az utóbbi az órák 80 perces 
előreállítását javasolta négy részletben a tavaszi és nyári hónapokban. 

A brit Alsóház 1908-ban még elvetett bármilyen időeltolást, de 1916-ban 
a testület már törvényerőre emelte a British Summer Time-t, amely szerint 
nyáron Nagy-Britannia órái a Greenwich-i középidőnél egy órával többet mu-
tatnak. Felismerve az energiamegtakarítás lehetőségét, az országban az első 
világháború alatt is átállították az órákat. 

Az angliaihoz hasonló megfontolásból rendelte el az USA Kongresszusa 
1918-ban a háború hátralevő részére a nyári időszámítást, de az intézkedést, 
népszerűtlensége miatt, hét hónap után visszavonták. Kitört azonban a máso-
dik világháború, amelybe az USA 1942-ben szintén belépett, és a Kongresz-
szus ismét törvényerőre emelte a DST-t, de az egy órás időeltolás ezúttal egy-
folytában érvényben maradt 1945. szeptember 30-áig. 

A második világháború Nagy-Britanniában is mintegy kikényszerítette is-
mét a fokozott energiatakarékosságot: a mutatókat két órával tolták előre 
(double summer time). Később egy órára csökkentették az előretolást, s ez 
megmaradt a háború végéig télen is. 

Az USA-ban 1945 és 1966 között nem volt időszámítási törvény, minden 
állam, sőt nagyváros kedve szerint számolt és hozta helyi rendeleteit (vagy 
nem változtatott a hagyományos „időn”), ami hatalmas zavart okozott, első-
sorban a közlekedésben, menetrend-kibocsátásban, valamint a rádió- és tele-
vízióadások vételében és műsorszerkesztésében. Ennek vetett véget a már 
idézett egységesítő törvény. 

Az olajembargó és a DST 
Az 1973. évi arab kőolajembargó a Kongresszust, további energia meg-

takarításának reményében, a nyári időszámítás két éves meghosszabbítására 

 



késztette. A kísérlet eredményes volt, de 1975-ben fel kellett függeszteni, fő-
leg a nagy földművelő szövetségi államok ellenzése miatt. 

Az USA Közlekedésügyi Minisztériuma – amelynek hatáskörébe tartoz-
nak a nyári időszámítással kapcsolatos intézkedések – a kísérleti értékelő ta-
nulmányában fontos, részben addig feltáratlan következtetésekre jutott 

– A nyári időszámítás energiát takarít meg. Ez a megtakarítás az USA-
ban 1974 és 1975 folyamán napi 10 000, a két év mindegyikére szá-
mítva 600 000 hordó (barrel) kőolajnak felelt meg. 

– A nyári időszámítás életeket ment meg és közlekedési baleseteket 
előz meg. Ez abból ered, hogy többen mennek haza munkából és az 
iskolából a biztonságosabb nappali világításban, a reggeli induláskor 
pedig csak novembertől februárig van sötét. 

– A nyári időszámítás csökkenti a bűnözést. Az emberek még világosban 
el tudják végezni napi teendőiket és egyéb feladataikat, kevésbé van-
nak kitéve különféle támadásoknak, mert ezekkel a bűnözők többnyire 
megvárják a sötétedést. 

A tanulmány becslése szerint a kísérleti évek márciusában és áprilisá-
ban, a nyári időszámításnak köszönhetően mintegy 50 ember maradt életben, 
megelőztek 2000 sérülést, a közlekedési balesetek kisebb száma pedig 
28 M USD megtakarítását tette lehetővé. 

Az 1986-ban hatályba lépett törvény annyiban módosította a nyári idő-
számítást, hogy érvényességének kezdetét április utolsó vasárnapjáról az el-
sőre helyezte át. Ez az egy havi meghosszabbítás országos viszonylatban 
mintegy 300 000 hordó kőolaj megtakarításának felel meg. 

A nyári időszámítás gyakorlatának értékelése 
Csehországban  

A nyári időszámítást elektroenergetikailag kétféle szempont alapján lehet 
vizsgálni: 

– a villamosenergia-felhasználás napi, heti stb. alakulására gyakorolt ha-
tás és 

– a villamos berendezések terhelési diagramjára gyakorolt hatás. 
A nyári időszámítás hatáselemzéséhez a Cseh Villamos Művek (ČEZ) 

szakembere az elektromos rendszerek terheléséről a ČEZ-nél 1985 óta órás 
bontásban rendelkezésre álló, valamint a napi középhőmérsékletekre és nap-
sütéses órákra vonatkozó meteorológiai adatokból indult ki. A ČEZ-nél a 
villamosenergia-igény előrejelzéséhez készült nem lineáris regressziós modell 
felhasználásával kidolgozták a terhelés ún. klimatikusan módosított, azaz a 
hőmérsékletek és a napos időszakok sokévi átlaga szerint átszámított diag-
ramjait, ami a mindenkori áramfogyasztások összehasonlíthatóságát, tehát az 
időjárás befolyásának kiküszöbölését szolgálja. 

 



További korrekciót igényelnek a „munkanaptár” rendhagyó napjai és idő-
szakai: a munkahéten belüli szabad (ünnep-)napok, ill. szombati „ledolgozá-
sok”, a hétvége és az ünnepnapok közötti lényegesen csökkent munkaaktivi-
tással töltött napok, végül a karácsony és újév közötti sajátos, lazított év vége. 
Ez ki is maradt az elemzésből, a többi módosítást pedig „kézi módszerrel” kel-
lett elvégezni. 

E két korrekció után a fogyasztási adatok a nyári időszámítás hatásának 
mindkét szempontú tanulmányozására alkalmasak.  

Az adatok módot adnak 
– a nyári és a téli időszámítás közötti átmenet, valamint 
– az évszakok 

hatásának megfigyelésére (1. ábra). A téli és nyári időszámítás közti átmene-
tek nem minden évben történtek ugyanazokban a hetekben. A tavaszi átállás 
kétszer a 12.–13. héten volt, 16-szor a 13.–14. héten. Az őszi átállás pedig 
11–szer a 39.–40. héten, 5-ször a 43.–44. héten, kétszer a 44.–45. héten kö-
vetkezett be. 
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1. ábra Átlagos heti fogya

 
 
A szabálytalan V alakú fogyasz
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sztás 1985 és 2002 között 

tási időgörbe leszálló ágán megjelenik 
számítási áttérés hetében, de hasonlók 
 tehát csupán szezonális hatásokat tük-

 



 

Az elemzés végső konklúziója szerint a nyári és téli időszámítás váltako-
zásának hatása a villamosenergia-fogyasztásra távolról sem olyan meggyőző, 
mint amennyire ez az energetikai vezetők energia-megtakarításról szóló nyi-
latkozataiból kitűnhet.  

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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