
Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

-

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

BCR-t alkalmazó vállalkozások

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

-

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P

XX-AJFO/37/2015.

1 munkanap

nem releváns

2015.04.16

Növekednek

a kötelező erejű szervezeti szabályozások elismerése

I. VERSENYKÉPESSÉG

A BCR-ok alkalmazhatósága a Magyarországon letelepedett vállalkozások versenyképességét segíti a nemzetközi tevékenységük megkönnyítése által.

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Piaci szereplők esetén

nem határozható meg

Végrehajtás feltétételei

igen 

Javítja

-

A kötelező erejű szervezeti szabályokon (binding corporate rules, BCR) alapuló adatkezelés lehetővé tétele a piaci szféra részéről a törvény 

megalkotása óta jelzett igény volt.

IM
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvény

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének javításához?

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata?

CsökkennekCsökkennek

2. Hatások összefoglalója

Csökkennek 0 Ft

0 Ft

Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek

Közigazgatási szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben A további két évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta: Dr. Salgó László helyettes államtitkár
…………………………………….

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

 Hatások  összefoglalója

nemVannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

1.  Költségvetési hatások

Teljes hatás

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben


