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Mátyás Ferenc: 

Változás az EU Hivatalos Lapjának közzétételében 

 

A magyar elnökség egyik célkitűzéseként, még az elnökség alatt kidolgozott 

rendelet-szöveg eredményeként 2013. július 1-től az EU Hivatalos Lapja kizárólag 

elektronikus formában hiteles. 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

297. cikke az EU Hivatalos Lapja kihirdetése vonatkozásában előírja, hogy a jogalkotási 

aktusokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Egyéb lehetőség 

hiányában a hiteles forma csak a papír alapúvolt, vagyis a Hivatalos Lapnak az Unió 

intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén elérhető nyomtatott kiadása az egyetlen 

jogilag kötelező erejű közzététel, hiába érhető el a Hivatalos Laponline is. Az Európai 

Unió Bírósága a C-161/06. sz. Skoma-Lux sro kontra Celní ředitelství Olomouc 

ügyben is kimondta, hogy ellentétes az Uniós joggal, ha az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában valamely új tagállam nyelvén - jóllehet az az Európai Unió hivatalos nyelvei 

közé tartozik - közzé nem tett közösségi szabályozásban foglalt kötelezettségeket ezen 

állam jogalanyaival szembenérvényesítik, még ha e személyek más módon (pl.: 

elektronikus forrásból) is megismerhették volna e szabályozást. A jogi aktusok online 

elérhetővé tétele eddig nem lehetett egyenrangú a Hivatalos Lapban történő, érvényes 

kihirdetéssel, jóllehet az Uniós jogot alapvetően online forrásból ismerte meg mindenki, a 

nemzeti jogok tekintetében pedig már általános volt az elektronikus úton kihirdetett 

jogszabályok hitelessége.  

 

A elnökség meghatározó szerepe miatt érdemes röviden áttekinteni az elektronikus 

Közlönykiadás történetét, különösen azért, mert a magyar gyakorlat (2008. július 1-től 

hatályos) 5 évvel előzte meg az Uniós gyakorlatot. A magyar jogban az elektronikus 

megjelenés hitelességét vonatkozó szabályozást az elektronikus információszabadságról 

szóló 2005. évi XC. törvény teremtette meg, amikor előírta, hogy a Magyar Közlönyt a 

kormányzati portálon történő, elektronikus dokumentumként való közzététellel kell 

kiadni. Ezek a szabályok 2011. január 1-től átkerültek a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 25. § (1) bekezdésébe, majd 2012. január 1-től a teljes szabályozás az új 

jogalkotási törvényben foglal már helyet. Természetesen lehetőség van a hagyományos, 

papír alapú vagy digitális adathordozón történő megjelenésre is, viszont abban az 

esetben, ha az elektronikus és az egyéb úton közzétett változatok szövege között eltérés 

van, akkor az elektronikus szövegét kell hitelesnek tekinteni. 

 

A Tanács 2013. március 7-i 216/2013/EU rendeletével bevezetett és 2013. július 1-én 

hatályba lépő Uniós szabályozás nagyban hasonlít a magyar megoldásra. ugyanúgy 

díjtalanul kell a joganyagot a felhasználók számára elérhetővé tenni, határozatlan 

időtartamban, el nem avuló formátumban, valamint minden lapszám tartalmaz a 

hitelesség ellenőrizhetősége érdekében minősített tanúsítványt és feltüntetik a közzététel 

idejével kapcsolatos információkat is. Lényeges különbség azonban, hogyameddig a 

magyar jog semmilyen hitelességet nem fűz a továbbiakban a papír alapú 

kiadáshoz, az Uniós jogban amennyiben a Hivatalos Lap elektronikus kiadásának 
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közzététele a Kiadóhivatal informatikai rendszerének előre nem látható és kivételes 

zavara miatt nem lehetséges, akkor kizárólag a Hivatalos Lap nyomtatott kiadása 

hiteles és vált ki joghatást. Amint a Kiadóhivatal informatikai rendszere helyreáll, 

kizárólag tájékoztató jelleggel kell a nyilvánosság számára elérhetővé tenni a nyomtatott 

kiadás megfelelő elektronikus változatát, és figyelmeztetni kell a felhasználókat az 

elektronikus dokumentum tájékoztató jellegére és hogy melyek azok a nyomtatott 

kiadások, amelyek hitelesek és joghatást váltanak ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




