2016 | 06 | 30

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NEMZETKÖZI HATÁROZATKERESŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és
Vagyonkezelő Zrt. a PIAC_13-1-2013-0117 számú és „LEXPERT
Nemzetközi
Határozatkereső
rendszer
fejlesztése”
megnevezésű projekt keretében sikeresen megvalósította a
Nemzetközi
Határozatkereső
Rendszer
prototípusának
fejlesztését, melyet JUSTEUS néven vezetett be.
„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című program keretében a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a projekt összesen 209 282 111 Ft támogatásban
részesül. A kedvezményezett cserét követően a HM EI Zrt-re eső támogatás 99 805 025 Ft, a projekt
bekerülési értéke pedig 188 965 000 Ft. A fejlesztésben partnere a MONTANA Tudásmenedzsment
Kft. volt.
A nemzetközi határozatkereső hiánypótló fejlesztés, hiszen eredményeként egy egyedi, átfogó
megoldást tud biztosítani a jogi területen dolgozó szakemberek számára.
A fejlesztés a projekt lezárásakor elérte célját, miszerint a hatósági és magán jogalkalmazók, gazdasági
vezetők, egyéb piaci szereplők számára az Uniós elsődleges, másodlagos és kiegészítő jogi forrásokat
összegyűjtse és az EU hivatalos nyelvein – fókuszálva angol, német és francia nyelvekre - egyetlen közös
felületen kereshetővé, akár a saját dokumentumokkal kiegészítve, hasznosíthatóvá tegye.
Az alkalmazás az EU szerződéseket, a rendeleteket, irányelveket, egyéb dokumentumokat, valamint az
uniós ítéleteket dolgozza fel speciális meta-adatolással, entitás kinyerési módszerekkel. Ezek lehetővé
teszik, hogy a speciális keresési technológiák alkalmazásával a forrásdokumentumokban a jelenleg elérhető
keresési módoknál szélesebb körű és mélyebb, az egyedi felhasználó igényeihez igazodó keresések
legyenek végezhetők.
A rendszer végeredményben egy egységesített, minden jogszakmai szempontnak megfelelő munkafelületet
biztosít a jogfelhasználók számára. A fejlesztés eredményeként a felhasználók egy gyors és hatékony
eszközt kapnak a kezükbe a joganyagok kereséséhez, elemzéséhez, szakmai összefüggések feltárásához
és ezek grafikai megjelenítéséhez.
A fejlesztési folyamatot teszteléssel és javaslattétellel a Legfőbb Ügyészség, a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó, Igazságügyi Minisztérium, Gazdasági Versenyhivatal, Országgyűlési Hivatal támogatta.
A fejlesztés a HM EI Zrt. budapesti székhelyén valósult meg. A projekt 2016. június 30-án fejeződött be,
amikorra a nemzetközi határozatkereső szoftver prototípusa elkészült.
A projektről bővebb információt a www.hmei.hu oldalon vagy az alkalmazás saját oldalán, a www.justeus.eu
címen olvashatnak.
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