Két új alrendszer a hatalmas gépezetben: az EJR és a GovLex

A csúcs technológiával készülő Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése a jogalkotók
számára gyorsabb és egyszerűbb döntéselőkészítést, a lakosság és a vállalkozások részére pedig
könnyebben kereshető és élethelyzeteikhez illeszkedő információkkal is kiegészített jogszabályokat
eredményez majd.
Az IJR fő feladata a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentése, ezzel párhuzamosan azonban
fontos, hogy az állampolgárok és vállalkozások irányába is jobb minőségű szolgáltatást nyújtson az
közigazgatás.
A szakértői keretrendszer bevezetésétől magasabb színvonalú jogalkotás várható, ahol a jogszabály első
tervezetének megszületésétől egészen a Magyar Közlönyben történő kihirdetéséig minden tevékenység
informatikailag támogatott és összekapcsolt.
Az EJR az elektronikus jogszabály-előkészítő rendszer az IJR fő moduljaként a 3 fő szakrendszert (GovLex,
ParLex, LocLex) szolgálja ki egy általa előállított strukturált jogi dokumentum létrehozásával.
Az EJR-el, kialakításra kerül egy olyan rendszer, amely jogszabály-tervezetek és jogszabálynak nem
minősülő jogi aktusok megszerkesztését és megszövegezését (a kodifikációt) támogatja.
A jogszabálytervezet megszövegezésére és megszerkesztésére az EJR-ben kerül sor az EJR által
támogatottan, a szintaktikai és kodifikációs szabályokat a rendszer által biztosítva. A kodifikáció nagyrészt
automatizáltan, a projekt során kialakított egységes jogi adattárból táplálkozva, a jogszabályszerkesztésről
szóló IRM rendelet által meghatározott követelmények figyelembevételével történik. A jogszabálymódosítás
minden esetben a jogszabály hatályos szövegén, mint egységes szerkezeten történik, amely alapján a
módosító rendelkezéseket maga az EJR kodifikálja.
Az IJR keretében megújul az njt.hu portálon elérhető Nemzeti Jogszabálytár. A korszerűsítés célja egy
intelligens joganyagkereső rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felhasználók a jogszabályokat
gyorsabban és relevánsabb találatokat adó módon érhessék el. A kényelmi szolgáltatásokkal is kiegészülő
joganyagkereső rendszer mobilapplikáción keresztül is elérhető lesz. A Nemzeti Jogszabálytár új
szolgáltatásaként személyre szabott ügyintézési felületről is elérhetően tematikus, illetve élethelyzet alapú
jogszabályszöveg szolgáltatások kerülnek megvalósításra.
Az IJR egy másik meghatározó szakrendszere a GovLex, melynek célja a kormányzati jogszabályelőkészítési munkafolyamat rendjének teljes körű informatikai támogatása az ezzel foglalkozó valamennyi

szerv számára. A GovLex alkalmazásával – többek között – a dokumentumküldést kiváltja a strukturáltan
tárolt, algoritmusokkal kezelhető jogszabályok és a kapcsolódó előterjesztések, egyéb döntés-előkészítő
anyagok egyszerű megosztása. A GovLex-en keresztül biztosíthatók a szervezeteken átívelő
véleményezések, azok összehangolásának és feldolgozásának jelentős egyszerűsödése. Emellett pedig a
GovLex további kényelmi funkcióként a kormányzati munkához igazodó különböző szervező, lekérdező,
nyilvántartó és végrehajtást ellenőrző szolgáltatásokat is biztosít.
A Kormány az IJR-nek, mint a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentésének és a közigazgatás
szolgáltató képességének növelésének támogatását célzó kiemelt projektnek a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15
felhívásán keresztül európai uniós forrásból történő megvalósításáról a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretén belül döntött.

