Csúcstechnológiával készülnek a paragrafusok

A jogalkotók számára gyorsabb és egyszerűbb döntéselőkészítést, a lakosság és a vállalkozások
részére pedig könnyebben kereshető és élethelyzeteikhez illeszkedő információkkal is kiegészített
jogszabályokat eredményez az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) bevezetése.

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 IJR a jogalkotási folyamat teljes egészét lefedi, megteremti
az összeköttetést a kormányzati döntéselőkészítés új rendszere és a Törvényalkotás Parlementi Informatikai
Rendszere között, eszközt ad az önkormányzati jogszabály-előkészítés támogatására és megújítja az
önkormányzati rendeletek publikálási rendszerét, mindezekkel segítve a közigazgatásban dolgozó
szakemberek mindennapjait és megkönnyítve a döntéshozók munkáját. A jogszabályok megalkotásában
való társadalmi részvétel támogatásával és a jogszabályok elérhetőségének megújításával az IJR közelebb
hozza és érthetőbbé teszi a közigazgatás tevékenységét és annak eredményét a jogszabályok címzettjei
számára.
Az IJR egyik fő eredménye az elektronikus jogszabály előkészítő rendszer megvalósítása lesz, amely a
jogszabály-tervezetek és jogszabálynak nem minősülő jogi aktusok megszerkesztését és megszövegezését
támogatja. A kodifikációra így technológiai támogatással, a minőségi jogalkotás követelményeit kiemelt szem
előtt tartásával, a szintaktikai és szerkesztési szabályokat a rendszer által biztosítva, automatizált
megoldásokkal kiegészítve kerül sor.
Az IJR fő feladatához igazodóan a keretrendszerben kiemelt szerepe lesz a kormányzati döntéselőkészítési
munkafolyamatot támogató rendszernek, amely a munkavégzés teljes körű informatikai támogatását
biztosítja. A rendszer lehetőséget ad a döntéselőkészítés dokumentumainak elkészítésére, azoknak és a
jogszabálytervezeteknek az előkészítő tárcán belüli, majd a kormányzati egyeztetésére, a véleményezés
hatékony lebonyolítására és a vélemények strukturált összesítésével azok feldolgozására, továbbá
támogatja a szakmai döntéselőkészítő és a politikai döntéshozó szervek üléseinek lebonyolítását is.
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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.
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.

