
A dokumentumok fordítása előtt minden esetben javasoljuk a megfelelő útmutatások áttekintését az 
alábbi két helyen: 

Recueil de Modèles (Dokumentumminták) 

http://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/ – értelemszerűen a magyar nyelvű oldal a releváns 

Ld. különösen a 06.00. Jogalkotási módosításokra vonatkozó példák és általános szabályok c. 
dokumentumot! 

Dokumentumútlevelek, Safe Working Protocols 

http://www.europarl.europa.eu/trad/etu/ 

 

Jogi aktusok szerkezete, hivatkozási szabályok stb.: 

Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató (IKÚ) 

http://publications.europa.eu/code/hu/hu-000100.htm 

Ezen belül külön helyesírási útmutató (az MTA 12. kiadás mellett ez is tartalmaz fontos tudnivalókat) 

http://publications.europa.eu/code/hu/hu-4100000.htm 

Országok, területek, pénznemek, intézmények, szervek stb. 

 

Terminológiai segítség külsős fordítóknak (IATE, EurTerm stb.) 

http://termcoord.eu/discover/terminology-resources-for-external-translators/ 

A IATE-jelszót az iroda kapja a Parlamenttől, az EurTerm használatához ECAS-regisztráció 
szükséges (ennek menetét ld. az EurTerm pontban). 

 

EurLex 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu 

 

Eljárási Szabályzat 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=HU&reference=TOC 

  



I. Formai ellenőrzőlista 

 A véglegesített fájlban ne maradjanak a „módosítások követése/track changes” funkcióval 
eszközölt javítások, és megjegyzések sem. (Ha a fordítással kapcsolatban bármilyen kérdésük, 
észrevételük lenne, külön jelezzék nekünk.) A végleges, Önök által már lektorált 
dokumentum elvileg nem szorul semmilyen ellenőrzésre, ezért is fontos, hogy abban 
semmilyen, a szöveghez szervesen nem tartozó szöveg ne maradjon. 

 A Wordben készített dokumentumok alapjául szolgáló DocEP-sablonok számos kódot (taget) 
tartalmaznak. Ezek stílusa eredetileg HideTWBExt, azaz rejtett szövegeknek kell maradniuk. 
Kérjük, hogy legkésőbb a visszaküldés előtt nyomtatási nézetben győződjenek meg róla, hogy 
valóban rejtve maradnak ezek a kódok, és nem jelennek meg a végleges dokumentumban 
normál nézetben. 

 Minden bekezdés balra igazított (és nem sorkizárt) 
 A kettős szóközök törlendők 
 A tabulálás egységes (minden sor ott kezdődik, ahol kell neki, és egymáshoz képest nem 

csúsznak el a sorok). 
 Az automatikus számozás/felsorolás funkciót tilos használni. Ha a bekezdések számozása 

automatikus, egyenként át kell számozni őket manuálisan. 
 Nyelv megadása: végig magyar (a lábjegyzetekben is). 
 Az idézőjelek helyesen szerepelnek: nem "abc", hanem „abc”. (Alt+0132, Alt+0148) 
 A bekezdések végén a megfelelő írásjel szerepel (ld. dokumentumminta). 
 Nagybetű és kisbetű alkalmazása helyes: 

o a bekezdések és preambulumbekezdések kezdőbetűje megfelelő (ld. 
dokumentumminta) 

o eljárási szabályzata 
o az angolban nagybetűs szavakat a magyarban csak valóban indokolt esetben írjuk 

nagybetűvel: 2. rész, tagállam, elnök stb. 
 A HL-hivatkozások formailag helyesek (IKÚ: http://publications.europa.eu/code/hu/hu-

130100.htm). 
 A jogszabályok száma helyes (korábbi formátum: 95/46/EK, 2015-től: (EU) 2016/12) 
 A helyesírási szabályzat szerint a százalékjel után nincs szóköz. Az IKÚ egyedül a 

Hivatalos Lap esetében határoz meg ettől eltérő szabályt. 
 Gondolatjel (— vagy –) helyett ne kötőjel (-) szerepeljen. 
 A „közösségi vívmányok”, a „többek között” stb. nem dőlt betűvel szerepel a magyar 

szövegben, az angolban is pl. csak azért úgy, mert ők idegen kifejezést („aquis 
communautaire”, „inter alia”) használnak. 

Kéthasábos módosításoknál: 

 FONTOS! Minden tekintetben a 06.00. Jogalkotási módosításokra vonatkozó példák és 
általános szabályok c. dokumentum szerint kell eljárni! Pl. a „beszúrt” bekezdések számát 
(4a., Ba.) az ún. információs sávban, azaz a módosítások száma utáni, az előterjesztő nevét és 
a pontos helyet megjelölő sorokban szóközzel és pont nélkül írjuk, magában a módosításban 
viszont már szóköz nélkül és ponttal: http://www.europarl.europa.eu/dm4epRDM/ 

 A változtatások jelölése (félkövér/dőlt) legyen helyes és teljes. A változtatásokat teljesen 
mechanikusan kell jelölni, kizárólag a két hasáb magyar szövegének eltéréseit kell jelölni, a 
forrásszöveg változásaira való tekintet nélkül. A bal oldali hasábot egyéb módon változtatni 
tilos! 
  



II. Nyelvi/tartalmi ellenőrzőlista 

 Alapvetően mindent le kell fordítani, ami a dokumentumokban szerepel, beleértve azt az 
esetet is, amikor nem a jogszabály/állásfoglalás/stb. részét képező szöveget is tartalmaz a 
fordítandó dokumentum. Tipikusan ilyen, amikor pl. egy szót kívánnak módosítani egy 
másikra, és jelzik, hogy a módosítást (elfogadása esetén) az egész szövegben át kell vezetni. 
A Kiadóhivatalnak szánt megjegyzések is ilyenek, pl. amikor egy időpontot kell a szövegbe 
illeszteni, de a jogszabály hatálybalépése előre nem ismert. Ilyenkor, ha a szögletes zárójelben 
egy jövőbeli esemény/határidő a hatálybalépés időpontjához van kötve, a dátumot a 
Kiadóhivatal illeszti be az instrukciók alapján.) Pl. [OJ: Please insert the date [...] months 
after the entry into force of this Regulation.] 

 Ha a dokumentumban az interneten elérhető dokumentumokra stb. mutató hivatkozások 
fordulnak elő, ellenőrizni kell, hogy az adott dokumentum, honlap stb. létezik-e magyar 
nyelven. Amennyiben igen, akkor a megfelelő magyar linket kell beilleszteni. Ha az adott 
oldal magyar nyelven nem elérhető, egységesen az angol változat hivatkozását használjuk 
(feltételezve, hogy egy magyar képviselő jobban megérti az angolt, mint a bolgárt, litvánt 
vagy akár a franciát). 

 Kéthasábos módosításokban szükség esetén „A magyar változatot nem érinti.” használata (ld. 
a már említett 06.00. RDM-dokumentumot). 

 A „Member” szót rendszerint „képviselő”-nek fordítjuk, a „tag” szót csak kivételesen, 
jellemzően birtokos szerkezetekben használjuk (a bizottság tagja stb.), esetenként olyan 
szövegekben, amelyekben az érintett személyek nem képviselői minőségükben „szerepelnek”. 
MEP = európai parlamenti képviselő. 

 Kerülendő az „azon/ezen” (kivétel: többszörös birtokos szerkezetben: „ezen állásfoglalás 1. 
cikke”), a „jelen” pedig még inkább 

 „Mely” helyett az „amely” használandó. 
 Mr/Mrs/Ms, illetve M/Mme: mivel a magyarban nem szerencsés az úr/asszony/kisasszony 

titulusok halmozott használata, javasoljuk ezek elhagyását: Mr Joseph XYZ opened the 
meeting = Joseph XYZ megnyitotta az ülést. Végszükség esetén használjuk az úr/asszony 
megjelölést, de az eredeti angol/francia/német rövidítést ne hagyjuk a szövegben. 

 A jogszabály(javaslat)ok rendelkező részében: amikor az angol szöveg „shall”-t használ, 
abban az esetben, ha a kötelezettség alanya intézmény vagy tagállam, a franciához hasonlóan 
az ige kijelentő mód jelen idejű alakját használjuk. Ha pedig a „shall” magánszemélyre, jogi 
személyre, nemzeti hatóságra, egyéb jogalanyra vonatkozik, akkor használjuk a „kell” vagy a 
„köteles” kifejezéseket, hogy a jogszabályt alkalmazók számára egyértelmű legyen a 
kötelezettség. (pl. a tagállamok értesítik a Bizottságot, ill. a pénzintézeteknek évente be kell 
nyújtaniuk) 

 Indokolás (indoklás helyett) 
 Hivatkozás bizottsági dokumentumokra: A COM, SEC stb. dokumentumok esetében mindig 

az alábbi formulát alkalmazzuk: COM(2013)0057 – szóköz nélkül, a sorszámot négy 
számjeggyel jelölve, „final”/”végleges” megjelölés nélkül, abban az esetben is, ha a 
forrásnyelv ettől eltérő formátumot használt. Pl.: 
angol: COM (2013) 57 final = magyarul helyesen: COM(2013)0057 

 Hivatkozás az Eljárási Szabályzatra: Rule 120 =120. cikk (nem „szabály”) 
 Bureau (of the EP) = (az EP) Elnökség(e) 
 Decision = határozat (és nem döntés), directive = irányelv, guidelines = iránymutatás(ok) 
 A „biztosít” ige után kötőmód: pl. hogy a folyamat minden szinten hatékonyan működik 

működjön 
 §: cikk (és nem bekezdés) /// paragraph: bekezdés (és nem paragrafus) 


