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Az európai uniós terminológia 
fordításának és értelmezésének 

problémái

A közösségi joganyag (acquis communautaire) 
fordításának jelenlegi helyzete
Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása szükségessé teszi a nemzeti 
jogszabályoknak a közösségi joganyaggal történő előzetes harmonizációját. A 1994- 
ben aláírt Társulási szerződésben Magyarország vállalta, hogy jogrendszerét alkalmas
sá teszi a közösségi joganyag adaptálására és alkalmazására. Az Európai Tanács 1994. 
december 9-10-i esseni értekezletén megfogalmazott un. előcsatlakozási stratégia 
újabb ösztönzést adott a jogharmonizációhoz. Ezen a csúcstalálkozón született döntés 
a társult államoknak a közös belső piaci csatlakozásra való felkészülését segítő Fehér 
Könyv kiadásáról. Az uniós állam- és kormányfők 1995 júniusi cannes-i értekezlete 
hagyta jóvá a közép-kelet-európai országokkal való együttműködésről szóló Fehér 
Könyvet, amely jelentős részben jogalkotási feladatokkal összefüggő intézkedéseket, 
egyfajta jogharmonizációs programjavaslatot tartalmazott. A csatlakozni szándékozó 
országok jogalkotási tevékenységét orientáló említett dokumentum alapján készült el 
a magyar csatlakozási stratégiát összefoglaló Fehér Könyv. A magyar kormány által 
elfogadott jogharmonizációs stratégia ilyen módon elindult megvalósítása jelentős 
szerepet játszik jogrendszerünk korszerűsítésében, a csatlakozási tárgyalások előre- 
vitelében.1

A közösségi joganyag magyarra fordítása több szempontból is alapvető jelentőségű. 
Részben azért, mert az Unióhoz való csatlakozásunk időpontjára rendelkeznünk kell a 
hatályos közösségi jogszabályok magyar változatával, ami becslések szerint 80-120 
ezer közlönyoldal magyar nyelvre történő átültetését jelenti, beleértve ebbe a közösségi 
joggal már összeegyeztetett magyar jogszabályokat is. Másrészről pedig az államigaz
gatás folyamatosan igényli a közösségi joganyag fordítását a csatlakozási tárgyalások 
előkészítése és a jogharmonizáció ütemes előrehaladása érdekében.2 A hatályos uniós 
jogszabályok magyar változatát az Európai Unió Hivatalos Lapja magyar külön kiadá
sában közzé kell tenni az uniós csatlakozás időpontjára, amelyek ezáltal jogforrásként 
a belső jog részévé válnak. Az ilyen módon történő kihirdetés késedelmessége követ
keztében a magyar nyelven nem megismerhető jogszabályok alkalmazása alkotmányos 
problémát vetne fel.3

A közösségi joganyag fordítása 1997-ig az egyes szakminisztériumok hatáskörében, 
részben azok saját költségvetéséből történt, részben pedig a PHARE EURO-GTAF és 
COP’96 programja által biztosított pénzeszközök révén. A PHARE EURO-GTAF 
programja pénzügyi kereteinek 1997 végi megszűnését követően a COP’ 96 program
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2000 áprilisáig tette lehetővé a fordítási munkák finanszírozását. 2000 augusztusától a 
magyar költségvetésből rendelkezésre álló összeg mellett a PHARE 98-as Nemzeti 
Program pénzeszközei álltak rendelkezésre. 2001-től a fordítási munkák pénzügyi 
hátterét kizárólag a magyar költség vetés biztosítja, a 2001. és 2002. évre egyaránt 
480-480 millió forintot előirányozva erre a célra.4

A különböző tárcák által 1997 augusztusáig lefordított kb. 6000 közlönyoldalnyi 
anyagot az Igazságügyi Minisztérium ekkor létrehozott Fordítás-koordináló Egysége 
gyűjtötte össze jogi-nyelvi egységesítés céljából, amelynek feladatává tették ezentúl a 
csatlakozással összefüggő fordítási tevékenység általános felügyeletét és koordinálását. 
Az Európai Közösségi Jogi Főosztály felügyelete alatt működő Fordítás-koordináló 
Egységben kezdetben 7, majd 9 jogi-nyelvi szerkesztő és 4 terminológus dolgozik. Az 
egységes formai és általános nyelvi követelmények biztosítása érdekében egy fordítási 
útmutatóban rögzítették a munkafolyamat technikai részleteit és formai előírásait, 
amelyhez a Jogszabályok Formája (Form of Act) című kézikönyvben foglaltakat vették 
alapul. A fordítási folyamat szempontjából alapvető jelentőségű a munkacsoport által 
- az elmúlt évek során összegyűjtött szószedetek, glosszáriumok alapján - kifejlesztett 
terminológiai adatbázis. A több mint 13 ezer szócikket tartalmazó, folyamatosan bővülő 
adatbázis célja egységes, mindenki által - Interneten - hozzáférhető rendszerbe fogla
lása azon uniós szakkifejezéseknek, amelyek figyelembevétele a fordítások során 
követelményként jelentkezik. A vitás terminológiai kérdések tisztázása érdekében a 
Fordítás-koordináló Egység jogi-nyelvi szerkesztői a minisztériumok, országos hatás
körű szervek, jogi karok illetve az MTA egyes intézeteinek szakembereihez fordulhat
nak. Az említett intézmények képviselőiből 2000 júliusában felállított Terminológiai 
Bizottság jelenti a legfelső szintű fórumot a vitatott terminológiai kérdések eldöntésé
ben.5 A közösségi jogszabályok fordíttatása, nyelvi lektoráltatása közbeszerzési pályáz
tatási eljárás keretében történik. Az elkészült szövegek minőség-ellenőrzésére és ter
minológiai véglegesítésére a Fordítás-koordinációs Egység mellett működő jogi-nyel
vi szerkesztőségbe kerülnek, utána küldik meg az anyagot szakmai jóváhagyásra a 
szakminisztériumoknak. Különösen nehéz feladatot jelent az alapító szerződések for
dítása, lektorálása, terminológiájának tökéletesítése. A Maastrichti szerződés termino
lógiai egységesítése 2000-ben, az Amszterdami szerződésé pedig 2001 elejére történt 
meg. A jogi-nyelvi szerkesztők által ellenőrzött fordítások az Igazságügyi Minisztéri
um internetes honlapján 2000 májusa óta megtekinthetők. 2002-re tervezik a közösségi 
joganyag fordításának befejezését, ami az eddig lefordított 50 000 közlönyoldal mellett 
körülbelül még 40 000 lefordítását jelenti.6

Az uniós terminológia fordításának, értelmezésének 
néhány kérdése
Az európai uniós témák magyar és francia nyelvű (valószínűleg más idegen nyelvű) 
oktatása során a legtöbb problémát éppen az uniós terminológia fordítása és értelmezése 
jelenti. A továbbiakban néhány olyan gyakorlati kérdés emelnék ki, amelyek az Európai 
Unió intézményrendszerének bemutatása során a francia és magyar terminológiák nem 
egyértelmű értelmezéséből fakadnak.

A francia institution (’intézmény’) kifejezést általában az Uniót működtető intéz
ményrendszer valamennyi elemének megnevezésére használják, holott közösségi jogi 
értelemben csak a Bizottság, a Miniszteri Tanács, a Parlament, a Bíróság és - a
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Maastricht! szerződés óta - a Számvevőszék rendelkezik intézményi státussal. Az 
intézményrendszer többi alkotórésze vagy a konzultatív szervek (organes consultatifs) 
- mint a Gazdasági és Társadalmi Bizottság vagy a Régiók Bizottsága - vagy a pénzügyi 
szervek (organes financiers) kategóriájába tartozik, mint a Központi Bankok Európai 
Rendszere, illetve a hatóság (instance) elnevezés alatt működik, mint a kormányközi 
együttműködés bizonyos szervei. Egyfajta hierarchia figyelhető meg e három intézmé
nyi megnevezés között, amelyek a presztízsbeli eltéréseken túlmenően bizonyos hatás
köri különbözőségeket is mutatnak. Ilyen például az a kizárólag intézményeket megil
letőjogkör, hogy azok az Európai Bírósághoz fordulhatnak panasszal, amennyiben egy 
másik intézmény elmulasztja a rá háruló kötelezettségek teljesítését.7

A francia conseil (’tanács’) fogalmának értelmezése a különböző intézményi meg
nevezésekben nem kevés félreértés forrása lehet, ha csak az Európai Tanács (Conseil 
Européen), az Európai Unió Tanácsa (Conseil de VUnion Européenne), illetve az 
Európa Tanács (Conseil de V Europe) megnevezések közötti félreértésekre gondolunk. 
Egyértelművé kell tenni, hogy ezek közül csak az állam- és kormányfőket tömörítő 
Európai Tanács, valamint a Maastrichti szerződés óta Európai Unió Tanácsának neve
zett, több mint 20 féle összetételben ülésező Miniszteri Tanács tartozik az Unió 
intézményrendszerébe, amíg az Európa Tanács egy attól teljesen független páneurópai 
szervezet.

A sok hasonló megnevezés okoz keveredést az Unió és az Európa Tanács döntés
hozatali szervei, a Miniszteri Tanács és a Miniszteri Bizottság, illetve azok parlamenti 
szervei, az Európai Parlament és a Parlamenti Közgyűlés között. Az összetévesztés oka 
lehet az is, hogy Európai Unió törvényhozó szervének története során 1962-ig használ
ták arra a Közgyűlés megnevezést, illetve a két testület 1999 nyaráig ugyanabban a 
strasbourgi Európa palotában tartotta plenáris üléseit.

Nem kevés nehézséget okoz a különböző nemzetközi bíróságok közötti eligazodás, 
amelyek közül egyedül a luxemburgi székhelyű, az uniós szerződések értelmezésének 
jogi ellenőrzésével foglalkozó Európai Bíróság (Cour de justice européenne) az Unió 
intézménye. A Strasbourg-ban működő, az Európa Tanácshoz kapcsolódó Emberi 
Jogok Európai Bírósága (Cour européenne des droits de 1’komme), valamint az ENSZ 
bírói testületéként működő hágai Nemzetközi Bíróság (Cour internationale de justice) 
hatáskörét, az előbbitől világosan meg kell különböztetni.

Pontos értelmezést igényelnek az Európai Közösség, illetve Európai Közösségek 
fogalmak (la Communauté/les Communautés européennes). Az Európai Közösségek 
megnevezés 1967 óta a három nyugat-európai integrációs szervezet - Európai Szén- és 
Acélközösség, Európai Gazdasági Közösség, Európai Atomenergia Közösség - intéz
ményeinek egyesítésével vált használatossá, amelyek a Maastrichti szerződés szerint 
az Unió első pillérét alkotják. Az Európai Közösség fogalom az említett alapszerződés 
óta a három közösség egyikének, az Európai Gazdasági Közösségnek az új neve, de 
használatos ezen túlmenően a tagállamok összességének szinonimájaként is.8 A Maas
trichti szerződésben meghatározott Európai Unió fogalma csak annak első pilléreként 
foglalja magába a három említett Közösséget, kiegészítve őket néhány új közösségi 
politikával, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Unió programjával. Az említett alapszer
ződés az Unió második és harmadik pillérévé a kormányközi alapon működő kül- és 
biztonságpolitikát, valamint a bel- és igazságügyi együttműködést tette. Az Európai 
Unió azonban nem rendelkezik nemzetközi jogalanyisággal, az továbbra is csak a
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három Közösséget illeti meg. Az Európai Unió fogalmát emellett egyértelműen meg 
kell különböztetni a Nyugat-Európai Unióétól, amely európai biztonságpolitikai szer
vezetként évtizedeken keresztül kereste helyét a NATO és az Európai Közösség között 
és amelynek az Európai Unióba való fokozatos beolvasztásáról 1999-ben született 
döntés.9

Az európai közösségi jogszabályok magyarra történő fordítása mellett az uniós 
ismeretek oktatása ugyanúgy az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülé
sünket szolgálja, mivel felvételünket követően várhatóan a magyar is hivatalos- és 
munkanyelv lesz annak intézményeiben. Alapvető követelményként jelentkezik tehát, 
hogy az uniós szakkifejezések magyar megfelelői ugyanazon tartalommal, jelentéssel 
szerepeljenek, mivel az egyes kifejezésekhez kapcsolódó többféle értelmezés komoly 
problémát jelenthet a jogharmonizációs munka mellett a kommunikációban is. A 
terminológiai konzisztencia megteremtése, a közösségi fogalmak egyértelművé tétele 
az Unióval kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát segíti, amelynek meghatározó 
jelentősége lesz a közvélemény formálásában, az uniós csatlakozásról rendezendő 
esetleges népszavazás eredményességében. Az Európai Unió állam- és kormányfőinek 
2001 júniusi göteborgi csúcsértekezlete feltétlenül bíztatást jelent a tagjelölt országok 
számára azzal, hogy először jelölte meg hivatalosan 2004-et a csatlakozás konkrét 
dátumként.
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