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Nyelvhasználati útmutató 

az Európai Számvevőszék számára fordítást készítő alvállalkozók számára 

Az MHSZ, az Osiris és az IKÚ szabályai követendők, kivéve, ha alább másként van feltüntetve. 

A terminológia szempontjából általában a IATE az irányadó; kérjük, adott esetben a Számvevőszék által bejegyzett terminusokat használják. 

Sz. Téma Szabály Példa Megjegyzés 

1 Számokhoz 

kapcsolódó jelek 

1) számhoz kötődő jelek: tapadnak 

százalékjel, % 

fokjel, ° 

pluszjel, + 

mínuszjel, - 

plusz-mínusz jel, ± 

hatvány, -n 

stb. 

2) műveleti jelek: 

a) előtte-utána szóköz: 

összeadás, + 

kivonás, – 

egyenlő, = 

kisebb, ˂ 

nagyobb, ˃ 

stb. 

-10°C + +20% – ±30 = 40/50 ˂ 60*10-2 Ha az ORI-ban lévő képletbe csak e 

formátumok miatt kellene belenyúlni, 

akkor ne bolygassuk. 
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b) tapadnak: 

osztás, / 

szorzás, * 

2 óra perc A hivatalos formulát használjuk, 

kettősponttal (:), ha percesnél van rag, a 

számra hasonul. 

17:00 óra 

Raggal: 

17:00 órára 

ha a perc nem 0: 

17:26-ra 

 

3 dátum csak 

számokkal 

a) jogszabályi 

hivatkozásban 

b) folyó szövegben 

a) Nullák és szóközök nélkül, végén 

pont. 

b) Nullákkal és szóközök nélkül, végén 

pont. 

a) 2013.8.1. 

b) 2013.08.01. 

de helyette inkább: 2013. augusztus 1. 

b) Szemben az MHSZ/IKÚ-val (ott ez 

*2013. 08. 01.) 

4 dőlt betű, latin Latin szavakat/kifejezéseket ORI-tól 

függetlenül dőlt betűvel írjuk. 

Ha ragozott, a ragot is. 

Ez vis maiornak számít. De ha van magyar, akkor inkább azt 

használjuk (például inter alia = 

többek között). 

5 dőlt betű (inverz) Ha dőlt betűvel írandó szöveget amúgy 

dőlt betűs részbe kell beírni, akkor 

invertáljuk. 

Ha ragozott, a ragot is. 

Ez vis maiornak számít.  
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6 rövidítések, 

betűszavak stb. 

1) Köznevek rövidítéseit lehetőleg ne 

használjuk, mert nehezen ragozhatók. 

2) Lehetőleg csak bevett magyar 

rövidítéseket használjunk. 

3) Ha muszáj újat gyártani, vegyük át 

inkább az angolt (főleg reál 

kategóriában (műszaki, üzleti stb.). 

4) Ha mindenképpen magyart kell 

gyártani: a kulcsszavak kezdőbetűivel, 

nagybetűvel, pont nélkül. 

1) antimikrobiális rezisztenciával 

(*AMR-rel) 

2) EKG, ENSZ    

3) CPU, SMS      

4) EUMSZ 

 

 

7 Oldalszám 

hivatkozásban 

Hivatkozás elméletileg mindig a 

jogszabály legelejére mutat. 

Jogszabályhivatkozásnál elég a kezdő 

oldalszám, akkor is, ha az angolban a 

záró is fel van tüntetve. 

pp. 1-63   >   1. o.  

8 jogszabálycím-

minta 

Regulation (EU) No 528/2012 of the 

European Parliament and of the Council 

of 22 May 2012 concerning the making 

available on the market and use of 

biocidal products 

felsorolásban: 

az Európai Parlament és a Tanács 

2012. május 22-i 528/2012/EU 

rendelete a biocid termékek 

forgalmazásáról és felhasználásáról 
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folyó szövegben: 

...a biocid termékek forgalmazásáról és 

felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 

528/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet... 

 

ne használjuk: 

* az Európai Parlament és a Tanács 

528/2012/EU rendelete (2012. május 

22.) a biocid termékek forgalmazásáról 

és felhasználásáról 

9 (EU) /EU 2015.01.01. 

- előtte XX/YYYY/EU 

- utána (EU) XX/YYYY 

  

10 COM final 2012.01.26. 

- előtte „végleges” 

- utána „final” 

  

11 euró mindig euró,  

kivéve a helyhiányos helyeket (táblázat, 

grafikon stb.): itt lehet EUR is, ha nincs 

ragozva. 
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12 lábjegyzet A lábjegyzet mindig nagybetűvel 

kezdődik és ponttal végződik, az ORI-tól 

függetlenül. 

 

Ha a lábjegyzet internetes hivatkozásra 

végződik: ha az utolsó mondat csak 

magából a linkből áll, nem teszünk 

pontot a végére, ha viszont teljes 

mondat végződik linkre, akkor igen. 

1https://publications.europa.eu/code/hu/

hu-000100.htm 

 
1Lásd a 

https://publications.europa.eu/code/hu/h

u-000100.htm weboldalt. 

 

13 kiskötőjel Elöl is, hátul is tapad (kivéve halmozott 

tagok esetén – lásd a példát). 

üvegházhatásúgáz-kibocsátási 

kis- és középvállalkozások 

Ne használjuk nagykötőjel helyett, 

akkor se, ha a forrásban úgy van! 

14 nagykötőjel használat: 

1) gondolatjelként, „ – ” 

2) tartománykijelölés, „n–x” 

3) kivonásjelként 

 

NE használjuk: 

0) címek számozásában (1 – Findings), 

lásd még: 19. pont. 

1) 

Emiatt a módszertan érzékenyen reagál 

egyes paraméterek – például a jövőbeni 

inflációs ráták vagy az energiaárak – 

változásaira. 

2)  

4–8. bekezdés 

2010–2013-as időszak 

0)  

*1 – Megállapítások 

Mivel az „n–x” kifejtve azt jelenti, 

hogy „n és x között”, a *„2010–2013 

között” típusú szerkezet nem igazán 

helyes. 
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15 nem törő kötőjel, - 

(hard hyphen, non-

breaking hyphen) 

Egyáltalán ne használjuk.  Technikai okok miatt. 

16 See (also) xxxx. Lásd (még): xxxxx. 

 

Lásd: a 13. cikk (6) bekezdése. Szemben a tárgyragot használó 

bizottsági gyakorlattal (*”Lásd a (6) 

bekezdést”). 

17 négyjegyű számok Táblázatban mindig n nnn, folyó 

szövegben mindig nnnn 

  

18 szervezeti 

egységek 

rövidítése 

(Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

Főigazgatósággal) 

Az érintett főigazgatóságok (DG MOVE, 

DG AGRI és DG COMP)...  

A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

Főigazgatósággal együttműködésben... 

 

19 különleges 

alakzatok (fejezet, 

ábra, táblázat, 

diagram, függelék, 

melléklet, 

háttérmagyarázat 

stb.) címe 

a) Alakzattípus pont Nagy kezdőbetű  

b) szám pont alakzattípus pont Nagy 

kezdőbetű 

(végén egyiknek sincs pont) 

a) 

Táblázat. Éves adatok 

b) 

1. táblázat. Éves adatok 

Akkor is, ha a forrásban gondolatjel 

van. 

20 idézőjel és rag Ha idézet, akkor a toldalék kötőjellel az 

idézőjelen kívülre kerül. Ha nem idézet, 

akkor nem. 

 

 

 

 

Lehetőleg kerüljük. 



 

7 

 

 

21 zárójel A zárójelben lévő szavakat nem kell 

ragozni. 

Megvettem az evőeszközöket (kés, 

kanál, villa). 

A ragozás nem helytelen, csak az 

esetek túlnyomó többségében 

felesleges. 

22 felsorolás ragozott 

elemekkel 

Ne a felsorolásban lévő főneveket 

ragozzuk, hanem a bevezető 

mondatrészbe írjuk be a „következő”-t a 

megfelelő raggal. 

Megvettem a következőket: 

- kés, 

- kanál, 

- villa. 

A másik megoldás sem helytelen, 

csak kényelmetlen és könnyű 

elhibázni. 

23 felsorolás, kötőszó Szemben az angollal, az ilyen típusú 

felsorolásnál az utolsó előtti tétel után 

álló „and” vagy „or” magyar fordítása 

elhagyható. 

Megvettem a következőket: 

- kés, 

- kanál, 

- villa. 

 

24 külföldi címek, ha 

nincs „hivatalos” 

magyar fordításuk 

Dőlt betűvel és idézőjel nélkül; nem kell 

magyar fordítás. 

Guidance on Audit NB: Változás a korábbi gyakorlathoz 

képest! 

25 amennyiben Inkább: ha  Kivéve, ha tényleg azt jelenti: „abban 

a mértékben, ahogy” 

26 halmozott 

mellérendelés 

kötőszavai 

és 

, és 

, valamint 

, továbbá 

Aaa, bbb és ccc, valamint ppp, továbbá 

xxx. 

„És”: ha felsorolás elemeit választja el, 

nem kell elé vessző, ha tagmondatokat, 

akkor igen. 
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27 és/vagy Lehetőleg inkább az „illetve” formát 

használjuk helyette. 

  

28 See Figure 1 

above/below. 

Az above/below elhagyható, ha a 

megjelölés egyértelmű. 

Lásd: 1. ábra.  

29 ECA Ne használjuk magyar szövegben ezt a 

rövidítést.  

1) European Court of Auditors = Európai 

Számvevőszék 

2) the Court of Auditors = 

Számvevőszék 

3) ECA = Számvevőszék 

The ECA’s special reports set out the 

results of its audits... 

Ellenőrzéseinek eredményeit a 

Számvevőszék különjelentésekben 

mutatja be... 

Kivétel: 

„Source: ECA.” = 

„Forrás: Európai Számvevőszék.” 

Ebben az esetben a teljes nevet 

használjuk. 

30 Linkek lokalizálása 1) A belső (számvevőszéki) linkeket 

mindig lokalizálni kell, akkor is, ha 

még nincs fent a honlapon a magyar 

fordításuk. 

2) Az „europa.eu” domainnév alá 

tartozó külső linkeket is lokalizálni 

kell, ha van magyar verziójuk (ezt 

ellenőrizni kell!). 

3) Az egyéb linkeket változatlanul kell 

hagyni. 

1) https://www.eca.europa.eu/Lists/EC

ADocuments/SR21_02/SR_Educati

on_in_emergencies_HU.pdf 

2) https://ec.europa.eu/commission/pre

sscorner/detail/hu/ip_21_504 

3) https://www.wto.org/english/res_e/b

ooksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf 

Ehhez elvileg csak a nyelvkódot kell 

átírni „hu”-ra. 

 


