A Nemzeti Jogszabálytár bemutatása: célja és tervezett funkciói az Integrált Jogalkotási Rendszeren
belül
A Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: NJT) továbbfejlesztésére is sor kerül a KÖFOP-1.0.0VEKOP-15Integrált Jogalkotási Rendszer elnevezésű Projekt keretében. Az NJT kényelmi
szolgáltatásai a jövőben már mobil applikáción keresztül is elérhetővé válnak a felhasználók részére.
A fejlesztésben az NJT új szolgáltatásaként kialakításra kerül egy személyre szabott ügyintézési
felület is.
Az NJT a jogalkotásról szóló törvény alapján létrehozott, kormányrendeletben előírt tartalmú, kereshető
online publikációs felület, amely elektronikus közszolgáltatásként bárki számára térítésmentesen
hozzáférhető a www.njt.hu portálon.
Az NJT-t a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program 12.0 verziója az állam működésének
elektronizálására irányuló törekvésekhez illeszkedve, mint az Informatika az ügyintézésben célkitűzés egyik
fejlesztési területét nevesítette, továbbá deklarálta, hogy az NJT ingyenességével adminisztratív
tehercsökkenést is jelent az állampolgárok számára. Az NJT létrehozásának alapvető célja az volt, hogy
mindenki meg tudja ismerni a jogszabályok mindazon szövegeit, amelyek az életét, munkáját, ügyei
intézését, vállalkozásának működését meghatározzák. Az NJT e célkitűzésnek megfelelően a
jogszabályszövegeket, valamint a jelentősebb közjogi szervezetszabályozó eszközöket a módosításaikkal
egységes szerkezetben, öt éves időtartamra visszamenőleg, valamint (ha léteznek) a még hatályba nem
lépett későbbi három időállapotukkal tartalmazza. A szövegek a lekérdezés napját megelőző 20 évre
visszamenőleg lekérhetők. A portálon önálló felületen a helyi önkormányzatok rendeletei is hozzáférhetők,
továbbá lehetőség van a nemzetközi szerződések egységes szerkezetű szövegeinek a megtekintésére is.
Jóllehet az NJT az állam egy ingyenes szolgáltatása, amelynek célközönsége főként a lakosság és a
vállalkozások, az NJT eddigi működési tapasztalatai alapján a szolgáltatás a közigazgatás és a gazdaság
egészére hatással van. Mivel a közigazgatási szervek, intézmények, egyéb állami szervezetek döntő
többsége számára ügyeik viteléhez elegendők az NJT-n publikált jogszabályszövegek, így az NJT
kiszolgálja a jogalkalmazó szervek széles körének napi igényeit is.
Az Integrált Jogalkotási Rendszer megnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: IJR) keretében az NJT
továbbfejlesztésére is sor kerül, a kényelmi szolgáltatások egy része mobil applikáción keresztül is elérhető
lesz.
Az NJT új szolgáltatásaként, személyre szabott ügyintézési felületen is elérhető lesz.
Az NJT az IJR keretében ezen kívül több, a kormányzati kodifikációs munkát támogató funkcióval és
nyilvántartással bővül.
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.

