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ELŐSZÓ

Az Európai Parlament 2008-ban az egyik legelső nemzetközi intézmény volt, amely
többnyelvű iránymutatást fogadott el a nemek szempontjából semleges
nyelvhasználatról. Örömmel állapítom meg, hogy azóta számos más intézmény és
szervezet is elfogadott hasonló iránymutatásokat. Az iránymutatások elfogadásának
10. évfordulója alkalmából a nyelvi és kulturális változások megjelenítése céljából a
nemek közötti egyenlőséggel és a sokféleséggel foglalkozó magas szintű
munkacsoport felkérte a Parlament szervezeti egységeit, hogy frissítsék a nemek
szempontjából semleges nyelvhasználatra vonatkozó iránymutatásokat, amelyek
minden hivatalos nyelven gyakorlati tanácsot nyújtanak a nemek szempontjából
méltányos és az inkluzív nyelvhasználatról.

A magas szintű munkacsoport nevében örömmel üdvözlöm a nemek szempontjából
semleges nyelvhasználatra vonatkozó iránymutatások frissített kiadását, amely a
kapcsolódó nyelvi és igazgatási egységek szoros együttműködésének gyümölcse.

Az Európai Parlament továbbra is elkötelezett a nemek szempontjából semleges
nyelvhasználat iránt az írásos és szóbeli kommunikációja során, és ezúton kérem fel
az érintett egységeket, hogy népszerűsítsék a frissített iránymutatásokat és a
parlamenti kiadványokban és közleményekben való használatuk fontosságát.

Dimitrios Papadimoulis
alelnök
A nemek közötti egyenlőséggel és a sokféleséggel foglalkozó magas szintű
munkacsoport elnöke

© Európai Parlament 2018
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MIT JELENT A NEMEK SZEMPONTJÁBÓL SEMLEGES NYELVHASZNÁLAT?

A nemek szempontjából semleges vagy inkluzív nyelvhasználat több, mint politikai korrektség
kérdése. A nyelvhasználat erőteljesen tükrözi és befolyásolja az attitűdöket, a viselkedést és
az emberek felfogását.

A nemek közötti egyenlő bánásmód érdekében az 1980-as évek óta történnek erőfeszítések
egy nemek szempontjából semleges/méltányos, szexizmustól mentes nyelvhasználat
ajánlására, hogy egyik nem se legyen kiváltságos, és egy nemmel szemben se mélyüljenek el
az előítéletek.

Ezen erőfeszítések részeként az elmúlt évtizedben számos iránymutatást dolgoztak ki és
hajtottak végre nemzetközi és nemzeti szinten. Nemzetközi és európai intézmények (mint
például az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Egészségügyi Világszervezet, a Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet, az Európai Parlament és az Európai Bizottság), szakmai egyesületek,
egyetemek, nagyobb hírügynökségek és kiadók iránymutatásokat fogadtak el a szexizmustól
mentes nyelvhasználatról, akár külön dokumentumok, akár a szerkesztési útmutatójukban
foglalt egyedi ajánlások formájában. Az Európai Unióban számos tagállam folytatott vitát a
nyelvpolitikáról és javasolt ilyen iránymutatásokat különböző szinteken.

A nemek szempontjából semleges nyelvhasználat a szexizmustól mentes
nyelvhasználat, az inkluzív nyelvhasználat és a nemek szempontjából
méltányos nyelvhasználat gyűjtőfogalma. A nemek szempontjából
semleges nyelvhasználat célja az olyan szóhasználat elkerülése, amely az
egyik biológiai vagy társadalmi nem normaként való elfogadását sugallva
elfogult, megkülönböztető vagy lealacsonyító értelmezésre ad
lehetőséget. A nemek szempontjából méltányos és inkluzív nyelvhasználat
emellett segít a nemi sztereotípiák csökkentésében, előmozdítja a
társadalmi változást, és hozzájárul a nemek közötti egyenlőség eléréséhez.
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A NEMEK SZEMPONTJÁBÓL SEMLEGES NYELVHASZNÁLAT
AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN

1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉR

A nemek közötti egyenlőség és a nemi alapú megkülönböztetés tilalmának elve mélyen
gyökerezik a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, és azokat az Európai
Parlament is számos alkalommal megerősítette. Ezért az Európai Parlamentben használt
nyelvezetnek is tükröznie kell ezt.

A jelen iránymutatás célja ezért annak biztosítása, hogy a Parlament dokumentumaiban és
közleményeiben is minden hivatalos nyelven a lehető legnagyobb mértékben szexizmustól
mentes és a nemek szempontjából inkluzív nyelvezetet használjunk.

Ezen iránymutatásoknak nem az a célja, hogy kötelező szabályokra korlátozzák az Európai
Parlament szövegeinek szerzőit, hanem hogy arra ösztönözzék az igazgatási szolgálatokat,
hogy érdemben tartsák szem előtt a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő
nyelvhasználat kérdését az írás, fordítás és tolmácsolás során.

Hangsúlyozni kell természetesen, hogy a fordítóknak szöveghű és pontos anyanyelvi
változatokat kell létrehozniuk. Ha egy szerző szándékosan megkülönbözteti a nemeket, a
fordításnak is követnie kell ezt a szándékot. Ezért még fontosabb, hogy a Parlamentben
születő szövegek szerzői jól ismerjék a nemek szempontjából semleges nyelvhasználat elveit.

A tolmácsolást illetően a Parlament szolgálatai teljes mértékben elkötelezettek a nemek
szempontjából semleges nyelvhasználat és ehhez kapcsolódóan a
megkülönböztetésmentesség, az elismerés és az egyenlőség elveinek tiszteletben tartása
iránt. Következésképpen ezen iránymutatásokat online is elérhetővé tesszük, és azok részét
képezik a tolmácsok ülés előtti előkészületeinek is. Bár a tolmácsok ismerik a munkanyelveik
nemek szempontjából semleges használatára vonatkozó nyelvhasználati normákat, bizonyos
korlátozások – például a rendkívül gyorsan elmondott beszédek, a felszólaló szerzői jogának
és szándékának tiszteletben tartása, a tartalom megváltoztatásának elkerülése, valamint az
írott nyelvvel szemben a beszélt nyelv sajátosságai – miatt időnként nehéz lehet a nemek
szempontjából semleges nyelvhasználatot alkalmazni a nagyon gyors ütemű és rendkívül
intenzív szinkrontolmácsolásban.
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2. A PARLAMENT SAJÁTOSSÁGAI

Ezen iránymutatásoknak a parlamenti munka két különleges sajátosságát kell tükrözniük:
egyrészt a többnyelvű munkakörnyezetét, másrészt az európai jogalkotóként betöltött
szerepét.

a) Többnyelvű háttér

Az Európai Parlament többnyelvű környezetében a nemek szempontjából semleges és
inkluzív nyelvhasználat elve eltérő stratégiák használatát követeli meg a különböző
hivatalos nyelveknél, az egyes nyelvek nyelvtani tipológiájának függvényében.

A nyelvtani nem kifejezése tekintetében az Unió hivatalos nyelvei körében három nyelvtípust,
illetve a nemsemlegesség elérésére vonatkozó stratégiákat különböztethetünk meg:

- Természetes nemeket használó nyelvek (mint például a dán, az angol és a svéd), ahol a
személyt jelölő főnevek többnyire nemsemlegesek, és az egyes nemekre külön személyes
névmások léteznek. Általános tendencia itt a nemek szerint megkülönböztetett alakok lehető
legkisebb mértékű használata. Ezekben a nyelvekben a leggyakrabban használt nyelvi
stratégia a semlegesítés. A nemekre való utalás helyett használhatunk nemsemleges alakokat,
azaz a nemek szerint nem megkülönböztetett, az emberekre általában vonatkozó szavakat,
amelyek nem utalnak nőkre vagy férfiakra: az angol „chairman” helyett a „chair” vagy
„chairperson”, a „policeman” vagy „policewoman” helyett a „police officer”, a „spokesman”
helyett a „spokesperson”, a „stewardess” helyett a „flight attendant”, a „headmaster” vagy
„headmistress” helyett a „director” vagy „principal” stb. szót. Ez a nemsemlegességre való
törekvés a korábban használt nőnemű alakok eltűnését eredményezte, miközben a korábbi
hímnemű alakot mindkét nemre egyformán kezdték alkalmazni (az angolban például
színésznőkre utalva ma az „actor” szót használják az „actress” szó helyett). A nemek
szempontjából inkluzív nyelvhasználat is jelen van, az angolban például a „he” általános
értelmű személyes névmást felváltja a „he or she” alak.

- Nyelvtani nemeket használó nyelvek (mint például a német, az újlatin nyelvek és a szláv
nyelvek), ahol minden főnévnek van nyelvtani neme, a hozzájuk kapcsolódó személyes
névmások nemét pedig általában a vonatkozó főnévhez egyeztetjük. Mivel lexikai
szempontból csaknem lehetetlen széles körben elfogadott nemsemleges alakokat létrehozni
az ezekben a nyelvekben létező szavakból, alternatív megközelítést kerestek és ajánlottak a
közigazgatási és politikai nyelvhasználatban.

Egyre gyakrabban alkalmazzák a feminizálódás (azaz a hímnemű alakok női megfelelőjének
használata vagy mindkét alak használata) megközelítését ezekben a nyelvekben, különösen
szakmai kontextusban, például munkakörök megnevezésénél, amikor nőkre utalnak. Mivel a
legtöbb foglalkozás neve hagyományosan nyelvtanilag hímnemű – néhány, jellemzően
hagyományosan női foglalkozás, mint például a „nővér” vagy a „szülésznő” kivételével –,
különösen erős a megkülönböztetés érzése. Ezért gyakorlatilag minden hímnemű funkcióhoz
elkezdtek létrehozni és egyre gyakrabban használni nőnemű megfelelőket („Kanzlerin”,
„présidente”, „sénatrice”, „assessora” stb.). Emellett számos nyelvben vált elfogadottá az
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általános értelmű hímnemű alakok kettős, mindkét nemre utaló alakkal való felcserélése
(„tutti i consiglieri e tutte le consigliere”).

Az általános értelmű hímnemű alakok használata így már nem tekinthető kötelező
gyakorlatnak, még a jogalkotási aktusokban sem. A Lisszaboni Szerződés német változatában
például a „citizens” általános értelmű alak „Unionsbürgerinnen und Unionsbürger” formában
is megjelenik.

- Nemeket nem használó nyelvek (mint például az észt, a finn és a magyar), ahol nincs
nyelvtani nem, és a névmásoknak sincs nemük. Ezekhez a nyelvekhez általában nem
szükséges külön stratégiát kidolgozni ahhoz, hogy a nemek szempontjából inkluzívak
legyenek, kivéve az e nyelvekre vonatkozó egyedi iránymutatásokban megvitatott nagyon
speciális esetekben.

b) Az Európai Parlament mint jogalkotó

A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő nyelvhasználat elvének egy adott
szövegben való érvényesülése erősen függ a kérdéses szöveg típusától és nyelvi
regiszterétől is.

A szerzőknek oda kell figyelniük arra, hogy az általuk választott nyelvi megoldások
megfeleljenek a szöveg típusának és későbbi felhasználásának, elegendő láthatóságot
biztosítva ugyanakkor minden érintett nemnek.

Például egy beszéd elején („Ladies and Gentlemen”) vagy közvetlen megszólításként („Dear
Sir or Madam” egy levél elején) megszokott kifejezés nem feltétlenül egyeztethető össze a
jogalkotási szövegek formális kötöttségeivel, amelyek értelmében az ilyen szövegeknek
egyértelműnek, egyszerűnek, pontosnak és következetesnek kell lenniük, és azokban nem
használhatók megfelelően a bennük foglalt kötelezettségek tekintetében kétértelműséget
keltő, a nemsemlegességet célzó egyes fogalmazási megoldások (például a hímnemű és
nőnemű alakok váltakoztatása a névmás helyén vagy bizonyos dokumentumokban csak
nőnemű alakok, míg másokban csak hímnemű alakok szerepeltetése).

Az egyértelműség szükségességének tiszteletben tartása mellett a lehető legnagyobb
mértékben el kell kerülni jogalkotási aktusokban a nemek szempontjából nem inkluzív nyelv,
különösen az általános értelmű hímnem használatát. A tagállamokban már számos jogalkotó
szerv fogadott el ajánlásokat ebben a szellemben.
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A LEGTÖBB NYELVBEN HASONLÓAN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK

Jóllehet a szexista nyelvhasználat elkerülésével kapcsolatos egyedi módszerek nyelvenként
eltérhetnek, a következő kérdések közül számos a legtöbb nyelvben hasonló módon merül
fel.

1. A HÍMNEMŰ SZAVAK ÁLTALÁNOS ÉRTELMŰ HASZNÁLATA

A nyelvtani nemeket használó legtöbb nyelv nyelvtani hagyománya szerint a mindkét nem
képviselőit tömörítő csoportok megnevezésekor a főnév hímnemű alakját használják
„inkluzív” vagy „általános értelmű” alakként, míg ha a nőnemű főnévvel utalnak a csoportra,
ez „kizárólagos értelmű”, azaz azt jelzi, hogy a csoport tagjai mind nők. A hímnemnek erre az
általános értelmű vagy semlegesítő használatra gyakran nőkkel szembeni megkülönböztető
nyelvhasználatként tekintettek.

A nyelvtani nemeket használó legtöbb nyelv kidolgozta a saját stratégiáját az effajta általános
értelmű használat elkerülésére. A vonatkozó stratégiákat az e kiadvány végén található egyedi
iránymutatásokban ismertetjük. El kell kerülni a szöveg olvashatóságát gyengítő
megoldásokat, például a kombinált formákat („s/he”, „him/her”).

Emellett sok nyelvben vissza kell szorítani a „man” szó férfiakra és nőkre egyaránt utaló
számos idiomatikus kifejezésben való használatát, az angolban ilyenek például a „manpower”,
„layman”, „man-made”, „statesmen”, „committee of wise men” kifejezések. Növekvő
tudatossággal az ilyen kifejezések általában semlegessé alakíthatók.

Az egyes stratégiák (lásd az egyedi iránymutatásokat) ötvözésével a legtöbb esetben
lehetséges a nemsemlegesség és a nemekre vonatkozó méltányosság elvének alkalmazása
a Parlament szövegeiben.

2. SZAKMÁK ÉS MUNKAKÖRÖK MEGNEVEZÉSE

A Parlament szövegeiben a munkakörök megnevezésekor a természetes nemeket használó
nyelvek és a nemeket nem használó nyelvek esetében az általános értelmű alakokat
használjuk, míg a nyelvtani nemeket használó nyelveknél kivételes esetben használni lehet a
hímnemű alakot (például „chaque député ne peut soutenir qu’une candidature”).

Ha adott esetben fontos az adott személy neme, vagy ha konkrét személyekre utalunk, a
nemek szerint megkülönböztetett alakokat kell használni, különösen a nyelvtani nemeket
használó nyelveknél (például „la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité”). Általánosságban ugyanakkor tiszteletben kell tartani, ha egy
személy kifejezetten kér valamilyen megszólítást, vagy a személyére utaló megnevezési
formát (például „Madame le Président” vagy „Madame la Présidente”).

Az álláshirdetéseket a nemek szempontjából inkluzív módon kell megfogalmazni, hogy mind
a férfi, mind a női jelölteket ösztönözzük a jelentkezésre.
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3. A MEGSZÓLÍTÁSOK HASZNÁLATA

Néhány nyelvben (például a franciában és a németben) az olyan megszólítások, mint a
„Madame”, „Mademoiselle”, „Frau” vagy „Fräulein” eredetileg a szóban forgó nő családi
állapotát jelezték. Ez megváltozott az évek során, és e megszólítások már nem a családi
állapotra utalnak. Az igazgatási gyakorlat is követi ezt a tendenciát. A „Mademoiselle”
megszólítást például egyre kevésbé használják az adminisztratív formanyomtatványokon a
francia nyelvű országokban, és csak a „Madame” és „Monsieur” megszólításokból lehet
választani. A Parlament szövegeiben a „Monsieur”, „Frau”, „Ms” stb. megszólítások
használatát leggyakrabban egyszerűen mellőzzük, helyette a személy teljes nevét
szerepeltetjük.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A Parlament elkötelezett a nemek közötti egyenlőség és a nemi alapú megkülönböztetés
tilalma mellett. A nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő nyelvhasználat ezen
elköteleződés megvalósításának egyik eszköze. A Parlamentben képviselt számos nyelv és
kultúra azt jelenti, hogy nincs egyenmegoldás ezen a téren, hanem minden egyedi
kontextusban meg kell találni a megfelelő megoldást, figyelembe véve a kapcsolódó nyelvi és
kulturális paramétereket. A magyar nyelvre vonatkozó gyakorlati megoldásokat az
iránymutatások második része tartalmazza.

A nemek szempontjából semleges nyelvhasználat alkalmazásakor figyelembe kell venni a
Parlament európai jogalkotóként betöltött szerepét is. Az egyéb helyzetekben alkalmazható
megoldásokat nem lehet minden esetben használni a jogalkotás során, amely
egyértelműséget, egyszerűséget, pontosságot és következetességet követel meg.

Az előítéletmentes szövegeket nagyobb eséllyel fogadják el a
nyelvhasználók, ha azok természetesek és művi hatásoktól mentesek.
Természetesen semleges és inkluzív értelmű szavakat kell alkalmazni,
tiszteletben tartva eközben a Parlament munkakörnyezetének többnyelvű
természetét, illetve a jogszabályok megszövegezésére vonatkozó egyedi
szabályokat. Ezen iránymutatások célja ösztönzést nyújtani e tekintetben a
Parlament igazgatási szolgálatai számára.
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A MAGYAR NYELVRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS

A nők egyenjogúságának nyelvi kifejeződéséért és a semleges nyelvhasználatért folytatott
mozgalom különösen azokban az országokban erős, amelyek nyelvében létezik a nyelvtani
nem (genus).

Ahogy az iránymutatásban is szerepel, az egyes nyelvekben eltérő mértékben és módon merül
fel ez a kérdés, ezért minden nyelvre külön iránymutatást is meg kell fogalmazni.

A magyar nyelvhasználók dolgát nagyban leegyszerűsíti , hogy nyelvünkben – a fent említett
nyelvekkel ellentétben – a főneveknek nincs nyelvtani nemük. (Jóllehet, a biológiai nem
különbözősége – lexikális szinten – kifejeződik.)

Általános zsinórmértékként azt mondhatnánk, hogy az olyan szavaink, mint az ember,
személy, állampolgár, polgár stb. használandó minden olyan szövegkörnyezetben, ahol a
szerző nemi hovatartozástól függetlenül utal mindenkire.

A kifejezetten nőkre vagy férfiakra utaló formák csak akkor alkalmazandók, amikor a szöveg
szándéka és szóhasználata is ennek felel meg.1 Általános szövegekbem ezért a nemsemleges
formák használata ajánlott (például igazgató, elnök, képviselő). Ugyanakkor tiszteletben kell
tartani azt, ha egy személy kifejezetten kér valamilyen megszólítást vagy a személyére utaló
megnevezési formát (képviselőnő, igazgatónő).

A szövegekből ez általában kiderül, ha mégsem, akkor a nem egyértelmű pontokat érdemes
az érintettekkel tisztázni2.

Mindenképpen kisebb a tévedés veszélye, ha semleges megoldást tudunk felkínálni.

A magyarban a nyelvtani nem hiánya lehetővé teszi, hogy minden olyan esetben, amikor
nőket nevezünk meg, a foglalkozásnevet a férfiak foglalkozásával egyező módon használjuk3.

Ha a szövegben hivatkozott nők családnevét keresztnév nélkül használják, vagy csak a nők
foglalkozását nevezik meg, akkor a nő, női, asszony szavak segítségét vehetjük igénybe4.

1 Az iránymutatás szerinti különbségtétel: ha a funkciót helyezik előtérbe, akkor az adott
posztot betöltő személy neve közömbös, aminek idegen nyelven az általános értelmű
(többnyire hímnemű) alakok felelnek meg. Ha maga a személy válik lényegessé, akkor az
idegen nyelv is használ nőnemű alakokat, és a magyarban is meg kell találni a megfelelő
módját a nem megjelölésének (pl. elnök asszony, az EP első női elnöke stb...).

2 Pl. nurse - nővér vs ápoló/nő/, nurses - nővérek vs ápoló személyzet.
3 Pl. Vendég: Kasztanyetta Franciska, operaénekes (de: „cantatrice”!).
4 Pl. Neusel asszony még fontosabbnak tartja a demokratikus kutatónőket képviselve…

Körülbelül 150 tudós- és kutatónő dolgozik majd együtt a világ minden tájáról érkező
mintegy ezer hallgatónővel.
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Az asszony szó elsősorban állami tisztségek elnevezésével kapcsolatban jelöli a női nemet5.

Mindkét nem esetében érvényes, hogy ha könnyen hozzáférhető a személy teljes neve,
javasolt a teljes név használata (különösen a magyar nevek esetében). Ilyenkor nincs szükség
a továbbiakban az asszony/úr szó hozzáfűzésére, ami elkerülhetővé teszi a sorozatos
ismétléseket is. Kivétel ez alól a személyes megszólítások és a protokolláris kötelezettségek
(például felszólalások, levelek stb.)6 esete.

Az asszony szó egyébként ebben az alkalmazásban nem feltétlenül utal a családi állapotra,
ahogy ma már az angol nyelvben sem (Miss, Mrs), ezért használatához nem kell tudnunk, hogy
az illető házas-e, vagy sem.

Az angol Mr vagy francia M(onsieur) fordítható ugyan úrként, ám a hivatalos magyar
nyelvhasználatnak tökéletesen megfelel az is (sőt!), ha a teljes nevet önmagában használjuk,
hozzáfűzve a tisztséget (szükség szerint). Ha viszont csak a családnevek szerepelnek a
szövegben, akkor számunkra sem adódik elkerülő megoldás7.

A társadalmi nem (“gender”) és a biológiai nem közötti különbségről az elmúlt években
Magyarországon is elkezdődött vita a köztudatban tartja a nemsemleges nyelvhasználat
kérdését is. Ennélfogva a jövőben várható, hogy új szavak, a maitól eltérő szóhasználat is
megjelenik (például az óvónő, nővér, konyhalány stb., nemekhez köthető szavak
nemsemleges változata), ezekre azonban egyelőre nem mutatkozik erős társadalmi igény,
ezért ezirányú konkrét javaslatokat még nem tudunk megfogalmazni.

5 Pl.: Albright asszony sokat kockáztatott. A magyar államfő Shipley miniszterelnök-
asszony társaságában.

6 Pl. Tisztelt Nagykövet Asszony!
7 Pl. Mr. Hűbér = Hűbér úr.


