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2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképességének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez?

Végrehajtás feltételei

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

1 nap

a nemzetközi magánjogról szóló 

törvényjavaslatról  

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 1979-es megalkotása óta jelentős változások mentek 

végbe politikai, társadalmi, gazdasági téren is. Jelentősen megnőtt például azon jogviszonyok száma, amelyekben 

nemzetközi, határon átnyúló elem van jelen, így ezzel együtt nő azon esetek száma, amikor a különböző jogrendszerek 

ütközése folytán az érintettek valamilyen sérelmet szenvednek el, aminek lehetőségét értelemszerűen csökkenteni kell. A 

hatályos szabályozás gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy az több tekintetben elavult korszerűtlen. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy az Európai Unió jogalkotása is egyre szélesebb körben rendezi e kérdéseket, illetve a többoldalú 

nemzetközi egyezmények köre is bővül, így a belső jognak az ezekkel való összhangját is biztosítani szükséges. A 

körülmények együttesen teszik szükségessé a hatályos szabályozás egészének újragondolását, és egy korszerű, a mai 

viszonyoknak megfelelő új szabályozás kialakítását. 

2017. február 10. 

IM-NMFO

törvényjavaslat

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

0

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

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben
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Jóváhagyta:

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

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

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

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás
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