
 

 

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap 

Egyszerűsített hatásvizsgálat lap 

Hatásvizsgálat 

típusa*  
előzetes / utólagos 

Vizsgálat ideje 2017 /11/   

Vizsgált rendelet 

megnevezése 
Építményadó módosítás  

1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján 

  Érintett 1 Érintett 2 Érintett 3 Érintett 4 Érintett 5 

Azonosított 

Stakeholderek (érintetti 

csoportok) 

megnevezése: 

Építményadó 

alanyok 

Önkormányzat/ 

hivatal  
     

Céljaik azonosítása 

(pénzügyi, szakmai, 

kényelmi): 

pénzügyi  Pénzügyi/szakmai       

Viselkedésük (semleges 

vagy blokkoló): 

Semleges/blok

koló  
semleges       

2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása 

Vizsgálandó hatás  
Ügyfelekre 

gyakorolt hatás 

Foglalkoztatásra, 

szociális 

helyzetre 

gyakorolt hatás 

Környezetre 

gyakorolt hatás 

Gazdaságra, 

költségvetésre 

gyakorolt hatás 

Egészségre 

gyakorolt hatás 

Hatás (probléma) leírása Új adóteher     
plusz 

adóbevétel  
  

Melyik Stakeholder 

csoporttal kapcsolatos? 
1      2   

Hatása a Stakeholder 

csoportra: 
         

Érintett jogszabályi 

rendelkezés/ek 

(§) 

          

3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés) 



Költségbecslés 

Számszerűsíthető 

költség tétel** 
Nincs többletköltség  

Számszerűsíthető 

költség mértéke 
 

Egyéb 

költségek*** 

megnevezése 

  

Egyéb költség 

számszerűsített 

mértéke****  

(pl.: esetleges 

kártérítés) 

  

Költség 

mennyisége 
= 

Számítás 

eredménye 
  

Költség várható mértéke  
(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költség 

mennyisége = 

Számítás eredménye   

Várható haszon mértéke 90-100.000.000 Ft   

Várható költség mértéke 

a várható haszonhoz 

képest 

alacsony / közepes / magas 

Szabálymódosítás 

szükséges* 
igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem igen / nem 

Módosítási javaslat           

Adminisztrációs terhek mérése -  amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges 

Vizsgálat ideje    

Vizsgált 

jogszabály/rendelkezés 
  

Érintett csoportok 

megnevezése 
 

Hatása az érintettekre   



A rendelkezésben foglalt 

információs 

kötelezettség/adatigény

/adminisztrációs 

tevékenység 

megnevezése 

  

Adminisztratív költség 

Adminisztratív 

tevékenységek 

költsége 

adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség= 

Számítás 

eredménye 
  

Adminisztratív 

tevékenység 

mennyisége 

érintettek száma x előfordulás gyakorisága = 

Számítás 

eredménye 
  

Adminisztrációs teher 

mértéke  

(számítás) 

adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége = 

Számítás eredménye   

Adminisztrációs teher 

minősítése* 
elhanyagolható / közepes / jelentős 

Szabálymódosítás 

szükséges* 
igen / nem 

Módosítási javaslat   

* A megfelelő állítás aláhúzandó! 

** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben 

*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatóak meg egyértelműen Ft összegben.  

**** A Ft összegben egyértelműen nem megadható költségek becsléséhez azt a Ft összeget kell beírni, amely a 

rendelkezés miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó 

haszon (pl. árbevétel-kiesés) nagyságát tükrözik.” 

 

 


