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2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Javítja

Hozzájárul Magyarország és a fejlődő országok gazdasági kapcsolatainak fejlődéséhez, ezáltal nő az ország versenyképessége, valamint hatékonybbá 

válik a NEFE és nemzetközi humanitárius segélyezés területén Magyarország tevékenysége.

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Végrehajtás feltétételei

Az előterjesztés a NEFE tv. elfogadását követően összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatok beépítését valósítja meg.
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Előterjesztés a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésről és a nemzetközi 

humanitárius segítségnyújtásról szóló 

2014. évi XC. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról

Az előterjesztés célja hogy olyan jogi környezetet biztosítson, ami lehetővé teszi a gyors és hatékony nemzetközi fejlesztési 

együttműködési (a továbbiakban: NEFE) és humanitárius segélyezési tevékenységet, ugyanakkor a közpénzekkel való 

gazdálkodás speciális szabályainak is megfelel.

2015. szeptember
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Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil 

Szövetség
2015. január-szeptember

A NEFE tv. módosítása
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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
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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

A NEFE szakpolitika egyik kiemelt célja a fenntartható fejlődés elősegítése a Hivatalos Fejlesztési Támogatásra (ODA) jogosult országokban

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? igen 

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

Kovács Ádám Zoltán
…………………………………….


