
AZ EURÓPAI UNIÓS JOGI 
AKTUSOK SZÁMOZÁSÁNAK 
HARMONIZÁCIÓJA
2015. január 1-jétől megváltozik az európai uniós jogi aktusok számozása. Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
(HL) L sorozatában (Legislation – Jogszabályok) megjelenő dokumentumok számát a fenti időponttól 
kezdve új eljárás alapján határozzák meg. A korábbi vegyes gyakorlatot harmonizáló és egyszerűsítő ezen új 
eljárás szerint az Európai Unió jogi aktusai egyedi sorszámot kapnak. Ez megkönnyíti az uniós joganyaghoz 
való hozzáférést, valamint az egyes jogi aktusok azonosítását és a rájuk való hivatkozást is.

Az Európai Unió Kiadóhivatala a Hivatalos Lap L sorozatában 2015. január 1-je után megjelenő dokumen-
tumokat az alábbi, egységes módon számozza:

(terület) ÉÉÉÉ/SZ

A jogszabály számának 
első eleme a terület – (EU), 

(Euratom), (EU, Euratom), 
(KKBP) – zárójelben; 

ez az elem továbbra is 
nyelvfüggő.

ÉÉÉÉ a közzététel 
éve, amely minden 
esetben négyjegyű 

szám.

SZ a dokumentum 
sorszáma adott éven 
belül, függetlenül 
a területtől és a 
dokumentum típusától. 
Ez a szám annyi jegyből 
áll, amennyire az 
egyedi azonosíthatóság 
céljából szükség van.

Példák
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1 rendelete…

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2 irányelve…

A Tanács (EU) 2015/3 határozata…

A Tanács (KKBP) 2015/4 határozata…

A Bizottság (EU) 2015/5 felhatalmazáson alapuló rendelete…

A Bizottság (EU) 2015/6 végrehajtási irányelve…

Az Európai Parlament (EU) 2015/7 határozata…

Az Európai Parlament (EU, Euratom) 2015/8 határozata…

Valamennyi példa 
fiktív adatokon 

alapul, és kizárólag 
szemléltető jellegű.

HU



A 2015. január 1-jét megelőzően, illetve a más (a Hivatalos Lap L sorozatától különböző) sorozatokban 
megjelent dokumentumok számozása és az azokra való hivatkozás módja változatlan marad.

A változás kizárólag a Kiadóhivatal által kiosztott számot érinti, a cím többi eleme nem változik.

A CELEX-szám (az EUR-Lex adatbázisban használt dokumentumazonosító) képzése továbbra is a megszokott 
módon, a Kiadóhivatal által kiosztott szám összetevőinek felhasználásával történik. További információ a 
CELEX-számról: http://eurlex.europa.eu/content/help/faq/intro.html?locale=hu.

Különleges esetek

1. Az új számozás nem vonatkozik az alábbi dokumentumokra:

 ■ nemzetközi egyezmények és az azok hatálybalépéséről szóló értesítések,

 ■ helyesbítések.

Ezeknek a dokumentumoknak a jövőben sem lesz száma.

2. Az alábbi dokumentumoknak két száma lesz. Az egyik a Kiadóhivatalban a Hivatalos Lapban való 
megjelenés alkalmával kijelölt szám, a másik a szerző által ezt megelőzően kijelölt szám:

 ■ az EKB által elfogadott jogi aktusok és eszközök, például:
az Európai Központi Bank (EU) 2015/33 határozata… (EKB/2015/1)

 ■ a Politikai és Biztonsági Bizottság határozatai, például:
a Politikai és Biztonsági Bizottság (KKBP) 2015/258 határozata… (EUBAM Libya/1/2015)

Az alábbi dokumentumok esetében a Kiadóhivatal által kijelölt szám az új rendszerben nem tar-
talmazza a „terület” elemet, maga a szám pedig szögletes zárójelben a cím mögé kerül:

 ■ nemzetközi megállapodásokkal létrehozott szervek által elfogadott jogi aktusok, például:
az AKCS–EU Nagykövetek Bizottságának 2/2015 határozata… [2015/45]

 ■ az Európai Gazdasági Térség (EGT) keretében elfogadott jogi aktusok, például:
az EGT Vegyes Bizottság 58/2015 határozata… [2015/100]

 ■ az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) keretében elfogadott jogi aktusok, például:
az EFTA Felügyeleti Hatóság 02/10/COL határozata… [2015/101]

 ■ az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) előírásai, például:
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 28. sz. előírása… [2015/46]

Amennyiben az uniós jogi aktusok számozásával kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot az EUR-Lex ügyfélszolgálatával a következő címen: http://eur-lex.europa.eu/
contact.html.
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