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a tudományos kifejezések európai nómenklatúrájának létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója zavarónak tartja, hogy nem áll rendelkezésre egy, a tudományos 
kifejezéseket tartalmazó hivatalos nómenklatúra; példaként a „biogáz” szót hozza fel. A 
petíció benyújtója azokra a kifejezésekre hivatkozik, amelyekre az európai interaktív 
terminológiai adatbázisban, az IATE-ban talált rá. Olyan adatbázis létrehozását javasolja, 
amely lehetőséget kínál megjegyzések megtételére és frissítésekre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója egy tudományos terminológiát tartalmazó uniós szótár hiányáról tesz 
panaszt, és javasolja, hogy az Unió fejlesszen ki a felhasználók által is alakítható, tudományos 
definíciókat tartalmazó online eszközöket, a megjegyzések megtétele és a nyitott szerkesztés 
lehetőségével.
a) A tudományos kifejezések uniós szótárának hiányáról

A Petíciós Bizottság számára tájékoztatásul megjegyzi, hogy az utóbbi években 
jelentős fejlődés történt a terminológiai adatbázisok és többnyelvű tezauruszok 
területén, beleértve a tudományos terminológiát. Különösen a következőket kell 



PE500.688v01-00 2/2 CM\920526HU.doc

HU

megemlíteni:
EuroVoc1: az Európai Unió Kiadóhivatala kezeli ezt a többnyelvű tezauruszt, amelyet 
eredetileg az uniós intézmények dokumentációjának feldolgozása érdekében hoztak 
létre. Multidiszciplináris tezaurusz, amely tudományos kifejezéseket is tartalmaz. Az 
EuroVoc célja az információkezelési és -terjesztési szolgálatok ellátása egy koherens 
katalogizáló eszközzel a dokumentumállomány hatékony kezelése érdekében, 
valamint annak lehetővé tétele a felhasználók számára, hogy egy ellenőrzött 
szókészletet használva végezzenek keresést a dokumentumokban. A EuroVoc azonban 
nem szolgál a tudományos meghatározások átfogó szótáraként.
IATE2 („Európai interaktív terminológia”): az Unió intézményközi terminológiai 
adatbázisa. Az IATE-t az Unió intézményei és ügynökségei használják az Unióval 
kapcsolatos terminológia – beleértve a tudományos kifejezéseket és azok 
meghatározását – gyűjtésére, terjesztésére és megosztott irányítására. Az IATE 
magában foglalja az Unió fordító szolgálatainak összes létező terminológiai 
adatbázisát, egyetlen, igen interaktív és könnyen kezelhető intézményközi 
adatbázisban. Jelenleg megközelítőleg 1,4 millió többnyelvű bejegyzést tartalmaz.
Hangsúlyozandó, hogy az IATE nyilvánosan elérhető kifejezéstárának minden 
felhasználója adhat visszajelzést minden bejegyzéssel kapcsolatban, egyszerűen a 
„Visszajelzés” gombra kattintva. Az ily módon benyújtott módosító javaslatokat a 
bejegyzést gondozó intézmény megvizsgálja és feldolgozza.

b) A felhasználók által is alakítható, tudományos definíciókat tartalmazó, a megjegyzések 
megtételét és a nyitott szerkesztést is magukban foglaló online eszközök Unió általi 
kidolgozásának lehetőségéről
Mind az EuroVoc, mind az IATE az uniós intézményekben dolgozó 
információkezelési és nyelvész szakemberek munkáján alapszik. Mindkét eszközt 
elsősorban az uniós intézmények munkájának támogatására hozták létre, ezért nem 
szükségszerűen a tudományos kutatók igényeihez szabták őket. Az IATE linkekkel 
szolgál külső hivatkozásokhoz, beleértve a Wikipédiát. Egy kifejezetten a tudományos 
definícióknak szentelt, a felhasználók által is alakítható online eszköz kialakítása 
valóban értékes projekt volna. Egy efféle eszköz kifejlesztésének kezdeményezése 
meglátásunk szerint a tudományos közösség illetékességi körébe tartozik.

Következtetés
A Bizottság szolgálatai úgy vélik, hogy a fenti információ kielégítő választ nyújt a petíció 
benyújtójának felvetésére. Az Unióval kapcsolatos további kérdések a Europe Direct 
szolgálathoz intézhetők (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm).

                                               
1 ) http://eurovoc.europa.eu/
2 ) http://iate.europa.eu/


