Az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) hatásai a gazdasági és a társadalmi szereplőkre
A Kormány számára fontos a gazdasági élet szereplőivel való együttműködés és kapcsolattartás,
hiszen a tőlük kapott visszajelzések alapján a Kormány hatékonyabban tudja megteremteni a
beavatkozás kereteit, növelve ezzel a gazdasági szféra versenyképességét továbbá a területek közötti
kommunikációt. A jogszabályalkotás során a Kormány eddig is partnerként tekintett a vállalkozásokra e viszonyt tükrözik a társadalmi egyeztetés elmúlt években korszerűsített szabályai, amelyek teljes
körűen igyekeznek biztosítani a jogszabály tervezetek véleményezését a piaci és nem piaci szereplők,
valamint az állampolgárok számára, illetve megkönnyítik az előzetes hatásvizsgálatokon keresztül az
érintettekre gyakorolt hatások azonosítását és számszerűsítését. Ezen szabályok puszta léte azonban
nem elegendő, lehetővé kell tenni, hogy az állampolgárok és a vállalkozások élni is tudjanak az állam
által biztosított lehetőségekkel. Ehhez szükséges bizonyos folyamatok újraszervezése és
elektronizálása.
Az IJR projekt által végbemenő folyamat újraszervezések pozitív hatásai közül kiemelendő egyrészt, a
nagyobb jogbiztonsági és stabil jogrendszer létrejötte, hiszen a jogbiztonság a Jó állam koncepció
hangsúlyos alapelve, amelynek két fő eleme: a jogalkotásba és a jogszolgáltatásba vetett bizalom. Az
IJR természetesen az első elemhez kapcsolódik. Használata részben kikényszeríti, részben
könnyebben elérhetővé teszi a „jog által garantált biztonságérzettel” kapcsolatos tapasztalati
percepció növelését. Másrészt kiemelendő, a Magyary Programba is belefoglalt deregulációs
törekvések hatékonyabbá tétele.
Harmadrészt megemlítendő, az egyes ügyfeleknél jelentkező, de társadalmi szinten is érzékelhetővé
váló kockázatok folyamatos csökkentése. E folyamat több tényező együttes hatásaként jöhet létre.
Ilyen tényező, hogy az ügyfél az eljárás kapcsán tájékozottabbá válik, amelynek következtében
közvetlen költségmegtakarítás, és adminisztratív tehercsökkenés lép fel mind az ügyfél, mind az
ügyintézői oldalon egyaránt. További tényezők, amelyek segítik a kockázatok csökkentését, az az
ügyfeleknél rendelkezésre álló információkkal kapcsolatos tájékozottság (információk hatályosak, és
érvényesek-e még), a szabálykövető magatartás javulása, az ügyfélre vonatkozó jogi háttérrel
kapcsolatos tisztánlátás, és ez által az eljárás ügyféloldali tervezhetőségének javulása.
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy IJR projekt által hozott változás mind - a gazdasági, mind a
társadalmi szereplőkre is pozitív hatással lesz a projekt fizikai befejezését követő időszakokban. A
projektről bővebb információt a https://www.mhk.hu/projektjeink oldalon olvashatnak.

