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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
A pontos fogalmazás nehézségeivel mindenkinek meg kell
küzdeni, ha azt tűzi ki céljául, hogy hallgatója még véletlenül se
érthessen mást mondandójából, mint amit ő ki akart vele fejezni.
Különösen nagy jelentősége van ennek a jogi szövegek megfogalmazásában. Ki ne találkozott volna olyan esettel, hogy ugyanazt a
jogszabályt két jogértelmező munkakörben dolgozó másféleképp
értelmezte, magyarázta és másféle döntést hozott annak alapján?
A pontatlan fogalmazásból eredő bajok különösen jellemzik
a magyar jogi nyelvet, mely ráadásul a latin és német jogi kifejezések és megfogalmazások tükörfordítása miatt rendkívül idegenszerű is. Ez az idegenszerűség erősítette a jogi szakmára egyébként is
jellemző nyelvi elkülönülési hajlamot, s így a magyar jogi nyelv
egyre távolodott a magyar köznyelvtől. Ez a szétfejlődés nem sajátosan magyar jelenség és nem is mindenütt tettek eddig ellene.
Ennek a kötetnek a tanúsága szerint egyetlen szerencsés kivétel
van ez alól: Svédország. Innen indult el a jogi nyelv és a köznyelv
közti szakadék áthidalásának kísérlete, mely a politikai vezetés
kezdeményezésére keletkezett, később pedig társadalmi mozgalommá vált. Ezt választotta mintájául és ez alapján kezdeményezte
a Clear Writing, azaz a Pontos Fogalmazás mozgalmát az Európai Bizottság Fordítói Főigazgatósága (DGT), szembesülve azzal a
követelménnyel, hogy az európai uniós jogszabályok az Unió minden hivatalos nyelvén pontosan ugyanazt kell, hogy jelentsék. Ennek a feladatnak a megoldása azonban korántsem egyszerű, lévén
az európai uniós országok jogrendje és jogi nyelvezete teljesen
különböző logikájú.
A Magyar Nyelvstratégiai Intézet azért vett részt a Pontos
Fogalmazás Művészete című konferencia megszervezésében, és
azért jelenteti meg a konferencia kötetét, hogy ezzel belülről ösztönözze a magyar jogi nyelv megújítását, hiszen ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy a jogalkotók, a jogalkalmazók és a jog érintettjei
ugyanazt érthessék a jogszabályokon.
Katona József Álmos, fordító és lektor
Maleczki József, lektor és szöveggondozó
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EDITORS’ PREFACE
Everybody has to face the hardships of clear writing, if they
do not want their message to be misinterpreted (not even accidentally) by their audience. Unambiguity has an exceptionally important role in the drafting of legal texts. Has anyone not heard of
a situation where two people working in the field of law interpreted the same piece of legislation differently and therefore made
different decisions based on their interpretations?
Problems caused by obscure drafting are especially characteristic of the Hungarian legal language. Moreover, the Hungarian
legal language is very foreign-like due to the loan translations of
Latin and German terms and expressions. This foreign-like nature
intensified the – otherwise not unusual – tendency for linguistic
separatism in the legal profession, and thus the Hungarian legal
language distanced itself more and more from the Hungarian vernacular. This divergence is not a uniquely Hungarian phenomenon
but has not been practically anywhere. As evidenced by this volume, there is but one lucky exception: Sweden. The attempt to
bridge the gap between the legal language and the vernacular
started here on the initiative of political leaders and later became a
social movement. Using this as an example and starting point, the
Directorate-General for Translation (DGT) of the European
Commission launched the Clear Writing campaign, facing the
requirement of EU laws having to mean exactly the same in all the
official languages of the Union. However, solving this task is not
at all an easy job, since there is a different logic behind each and
every legal system and legal language in the different member
states.
The Institute for Hungarian Language Strategy co-organized
The Art of Clear Writing conference and published the conference volume with the intention to motivate the renewal of the
Hungarian legal language from inside, for this is essential for legislators, public enforcers and the subjects of law to gain a common
understanding of laws.
Katona József Álmos, translator and editor
Maleczki József, editor and proofreader
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LATORCAI CSABA
Miniszterelnökség, kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár

KÖSZÖNTŐ BESZÉD
Tisztelt Konferencia! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megtisztelő, hogy ezen a konferencián részt vehetek, különösen azért, mert a jogalkotás folyamatában napi szinten magam is
részt veszek a munkám során. A jogszabályok jelen vannak mindennapi életünkben, hatásaik és előírásaik befolyásolják társas magatartásunkat, élethelyzeteinket.
A jog, illetőleg a jogalkotás egyidős a civilizáció történetével,
fejlődése a társadalom fejlődéséhez köthető.
A tankönyvek szerint a jog rendszerbe foglalt összessége
olyan normáknak, viselkedési szabályoknak, amelyek az emberek
egymás közötti magatartását szabályozza, és betartásukat az állam
kikényszerítheti. De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a
jog az erkölcs minimuma, ezért a jogszabályok betartása a társadalmi lét alapvető követelménye.
A jog tehát az emberi közösség létéhez hozzátartozik; objektív szükséglet, hogy az egyének egymáshoz igazítsák magatartásukat, s ezáltal egy átlátható és kiszámítható együttműködési rendszert alakítsanak ki. Az egyének normák által összehangolt magatartása adja a közösség viszonyainak stabilitását. A normák létrehozásakor törekedni kell arra, hogy betartásuk kikényszeríthető
legyen, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a normák a társadalom
minden tagja számára érthetőek, s ha lehet, egyértelműek legyenek,
vagyis jelentsék mindannyiunknak ugyanazt.
Az emberi társadalom keletkezésétől fogva jelen vannak a
normák a társadalmiság egyik lényeges ismérveként. Tartalmuk,
formájuk és érvényesülési mechanizmusuk a társadalom fejlettségi
állapotának tükörképe. Ezek a normák a társadalmi cselekvések és
életszituációk kölcsönhatásos folyamatában keletkeznek. Létrejöttük után pedig befolyásolják a keletkezésük utáni emberi magatartást, de csak akkor érik el céljukat, ha azok, akire vonatkoznak,
értik a szabályokat és önmagukra nézvést érvényesnek fogadják el
őket.
A törvények tartósságára, stabilitására, illetőleg a jogszabályok egészére vonatkoztatva hosszú távú alkalmazhatóságukra már
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megalkotásuk során figyelemmel kell lenni, szem előtt tartva a
jogrendszer tartalmi koherenciáját, továbbá a jogszabályok formai
koherenciájára vonatkozó legfontosabb szabályok és elvek alkalmazását. Ehhez kapcsolódik már a jogalkotás során azon elengedhetetlen minőségi szempontok betartása, melyek a jogszabályok
mindenki számára érthető mivoltára törekednek, továbbá arra,
hogy az egyazon magatartásra vonatkozó előírásokat egyidejűleg
ne szabályozzák többféleképpen, tehát ugyanazon magatartás ne
minősüljön egyszersmind jogosnak és jogellenesnek.
A jog és vele együtt a jogalkotás is arra hivatott, hogy legyen
képes minősíteni a jogilag megengedett, vagy jogilag előírt és jogilag tiltott magatartásokat, és így tartsa fenn, sőt javítsa a társadalom egységét. Ehhez pedig – ahogy azt a mindennapi gyakorlat is
mutatja – teljesülniük kell az érdemi, tartalmi követelményeknek,
továbbá a formai, nyelvi és a jogforrási hierarchiára vonatkozó
szabályok összességének is.
Mint azt a gyakorlat számos esetben is megmutatta, a meglevő szabályok módosítása, új élethelyzetekhez való igazítása mellet számos esetben új normák létrehozására is szükség van. Az új
szabályok elkészítése során fontos figyelembe venni a jogszabálytervezetek jogrendszerbe való beilleszkedésének elvét, a szerint
tehát az új normának igazodnia kell a már meglévőkhöz, így lesz
velük összeférhető (kompatibilis), ez pedig előmozdítja a jog hatékonyságát és a jogbiztonságot.
Ahogy azt a jogi tankönyvek is előírják, a jogszabályok megfogalmazásának legfontosabb elve, hogy legyenek szabatosak és
közérthetők. Mindkét kívánalom a jogszabályok nyelvezetét érinti.
Mivel azok a társadalom minden rétegét érintik, továbbá különböző élethelyzetek szabályozására is hivatottak, így előírásaikat a
címzettek csak akkor tudják pontosan követni, ha megértik tartalmukat, ehhez pedig elengedhetetlen a helyes nyelvhasználat feltételeinek teljesítése.
A sajátos jogi nyelvezet, eltérően más szakmák szakkifejezéseitől, túlmutat önmaga jelentőségén. A jogi szaknyelv ismerete,
megértése, mint ahogy azt a fentiekben is mondottam, a társadalmat széles körben érinti, viszonyaira lényeges hatással van. De a
normák megfelelő megfogalmazásához mégis szükséges a jogászi
nyelv használata, még ha ezt sokszor elmarasztalják is, mert a
szakkifejezések átfordítása a köznyelvre bonyolult vagy olykor
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még lehetetlen is. Nem lehet köznyelvileg helyettesíteni, legfeljebb
bonyolultan körülírni az olyan szakkifejezéseket, mint például az
alperes, adóalany, ügyfél, hatály, jogi személy és sok más jogi nyelvezetben használt szót. A másik oka a speciális kifejezés-módnak,
hogy a jogban a pontos fogalmazás néha a szó szoros értelmében
is létkérdés. A kifejezéseket nem lehet egymással helyettesíteni, pl.
a természetes személy fogalmát nem foghatjuk fel az állampolgár
szinonimájaként. A szabatosság tehát a jogbiztonság egyik fontos
tényezője. Ezért lényeges, hogy a jog világában egységes jelentés
szerint használják a szakkifejezéseket, ellenkező esetben jogbizonytalanság keletkezik, viszont a szakkifejezések alkalmazásakor
is törekedni kell a közérthetőségre.
Hatályos törvényeink is elengedhetetlennek tartják, hogy az
élethelyzetek, az ügyletek, a mindennapi élet legfontosabb szabályai közérthetően, mindenki számára világos módon fogalmaztassanak meg, ezzel biztosítható a normák lehető legszélesebb társadalmi körben való betartatása. Ezek fényében fontos annak előmozdítása a jó kormányzás kereteinek biztosítására is, hogy a társadalom legszélesebb rétegei is bekapcsolódhassanak a jogszabályok előkészítésébe, segítve ezzel a közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok minőségének és végrehajthatóságának javítását. Mindezek együtt a jó állam elengedhetetlen feltételei.
„Az emberek véleménye nem akadály, hanem maga a megoldás.” A Nemzeti Együttműködés Programja az idézett mondattal hitet tesz amellett, hogy hazánkban – kapcsolódva a nyitott
kormányzás elvéhez – a közjó előmozdítása érdekében, valamint a
közérdek messzemenő szem előtt tartásával, kívánatos, hogy a
társadalom legszélesebb rétegeinek legyen lehetősége arra, hogy a
jogszabályok előkészítése során kifejezhesse véleményét, észrevételeit, javaslatait a készülő jogszabállyal kapcsolatosan. A társadalom nagyobb rétegeinek bevonása, a különböző érdekek érvényesülése erősíti az elfogadott jogszabály legitimációját, és azzal a
haszonnal jár, hogy így egyre jobb minőségű, az életviszonyoknak
legmegfelelőbb jogszabályok születhessenek.
Engedjék meg, hogy végezetül Kölcsey Ferenc intelmét
tolmácsoljam Önök számára, amellyel anyanyelvünk szeretetét
hagyja örökségül:
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„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért
áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel! A konferencia
résztvevőinek eredményes munkát kívánok!

WELCOMING SPEECH
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Deputy State Secretary for Priority Social Affairs, Prime Minister’s Office

WELCOMING SPEECH
Ladies and Gentlemen!
It is an honour to be able to participate in this conference,
especially because I myself am involved in legislation on a daily
basis thanks to my work. Laws are present in our everyday lives.
Their regulative power and their effects influence our social behavior and our lives.
The law and legislation are as old as the history of civilization; their development is linked to the development of society.
According to course books, law is the sum of the norms
and codes of conduct (ordered into a structure) which regulate
interpersonal behavior, and the state can compel people to follow
these rules. However, we cannot forget that morals are the basis
of law, and therefore following the law is the most basic requirement of social existence.
So law comes with the existence of human communities;
the ability and willingness of individuals to adjust their behavior to
one another and, in doing so, to form a transparent and predictable system of cooperation are objective needs. The “normsynchronized” behaviour of individuals ensures the stability of the
connections within a community. We should create norms in such
a way that people can be compelled to follow them. It is therefore
necessary to create norms which are understandable for every
member of society, and, if possible, norms which are also clear
(i.e. they mean the same thing to everyone).
Norms (as one important criteria of social existence) have
been present since the beginning of human societies. Their content, their form and their enforcement mechanisms reflect the
level of development of a society. These norms arise in the interactive processes of social acts. After coming into existence, they
influence human behaviour. However, they are only effective if
the people to whom these norms apply understand the rules and
accept them as valid.
The permanence, stability and (with regards to the whole of
legislation) long-lasting applicability of laws are issues that must be
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addressed in the phase of their creation. This has to be done while
considering the content-coherence of the legislative system and
the rules and principles of the form-coherence of legislation.
Closely connected to this (as early as the phase of legislative drafting) is the importance of compliance to the absolutely necessary
considerations of quality, which endeavour to make legislation
understandable to everyone. Furthermore, these considerations of
quality also ensure that regulations applying to the same type of
behavior are not used differently at the same time. In other words,
the same type of behavior must not be qualified as legal in one
context and illegal in another.
Law and (in accordance with it) legislation are intended to
qualify juridically allowed, juridically prescribed, and juridically
prohibited behaviours. Thus, they serve to maintain and even improve the unity of society. For this to happen – as everyday life
teaches us – the requirements of merit and content have to be
met, as must the formal, linguistic ones, together with the whole
of the rules applying to the hierarchy of sources of law.
As has been observed in practice countless times, in addition to the modification of existing rules and the adjustment of
these rules to new situations, the creation of new norms is often
necessary. While creating new rules, the architects of the law must
consider the principle of the integration of legislative drafts into
the legislative system. According to this, new norms should be
adjusted to existing norms. Thus, the new norms will be compatible with the old, and this will improve the efficiency of legislation
and legal continuity.
As legal course books note with emphasis, the most important principle of drafting legislation is that it be precise and
clear. Both of these qualities are relevant to the use of language in
legislation. Since legislation has effects on all levels of society and
indeed is meant to regulate different situations of life, these regulations can only be followed accurately if their content is understood. In order for this to be possible, it is essential that correct
and precise language be used.
In contrast to the terminologies used in other professions,
legal language has some significance beyond the narrow spheres in
which it is debated by its specialists. As I noted above, it is important for society to know and understand legal language, as this
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language has significant effects on social relations and circumstances. However, in order to draft norms properly we still need
to use the legal language, even if it is often condemned because
the “translation” of terms into language of the layperson is frequently complicated and sometimes even impossible.
Often, we cannot simply use a word from everyday language as a substitute for a legal term. We can only paraphrase legal
terms in a complicated way, for instance the terms defendant,
taxpayer, client, (legal) effect, legal entity and other terms used in
legal language. The other reason for this uniqueness of legal terminology is that clear writing is sometimes a question of vital importance in legislation. Expressions cannot be used interchangeably; for instance, we cannot take the concept of natural person as
a synonym for citizen. So precision is an important consideration
of legal certainty. It is essential that in the world of legislation
terms be used based on commonly understood meanings that enjoy widespread consensus. When this is not done, legal uncertainty
ensues, although it should not be forgotten that clarity is another
aim for which we must strive when using legal terminology.
It is also essential that the laws in effect be drafted in a language that is clear and understandable to everyone. This is how
society’s compliance to norms can be ensured to the greatest extent. In light of this, it is important to create a good framework
for governance by enabling the society itself to be involved as
much as possible in drafting legislation. In doing this, we assist in
the foundation of versatile legislation (pro public welfare), which
leads to the improvement of the quality and applicability of the
laws. These two things are essential requirements for a wellfunctioning state.
“People’s opinions are not obstacles, they are solutions.”
With this sentence, the Nemzeti Együttműködés Programja (The
Programme for National Collaboration) expresses its conviction
that in Hungary, in accordance with the principle of open governance, in order to improve public welfare and keep public interests
in mind, as many levels of society as possible should be given opportunities to express (in midst of the process of drafting legislation) their opinions and make remarks and suggestions about the
legislation being drafted. The inclusion of as many layers of society as possible and an array of prevailing interests helps strengthen
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the legitimacy of legislation that has been and is being ratified. It
also helps improve the legislation itself, ensuring that it addresses
genuine concerns and thus raises living standards.
Allow me to finish by quoting an exhortation by Ferenc
Kölcsey, with which he left the legacy of love for our mother
tongue:
“Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv,
három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért
áldozatokra kész lenni nehezen fog.”
(“Hold onto the language of the homeland warmly with love! for homeland, nation and language are three things inseparable; and one who does not
burn for the last of the three will hardly be prepared to make sacrifices for the
first two.”)
Thank you for your time! I wish all of you a thoughtprovoking and enjoyable exchange of ideas!
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Thomas Cooper
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MÁRKUSFALVI-TÓTH ÁDÁM
Igazságügyi Minisztérium, volt helyettes államtitkár

KÖSZÖNTŐ BESZÉD
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a
meghívást az Igazságügyi Minisztérium és Patyi Gergely államtitkár úr nevében. Sajnos államtitkár úr nem tudott eljönni egyik
elfoglaltsága miatt. Engem kért meg, hogy vegyek részt helyette itt
ma a konferencián.
Hogyan kapcsolódik az Igazságügyi Minisztérium a mai eseményhez? A minisztériumon belül az igazságügyi kapcsolatokért
felelős államtitkárság látja el a szakfordítói és a tolmácstevékenység felügyeletét. Amikor megtudtam, hogy ma itt egy rövid köszöntőt fogok tartani, gondolkoztam azon, hogy mivel lehetne
szemléltetni a szabatos és a pontos fogalmazás lényegét, és miért is
fontos a jó fordítás.
Két nagyon tanulságos történet jutott eszembe: az egyik komolyabb, a másik viccesebb.
Az első úgy szól, hogy a második világháború vége fele a
potsdami konferencia után a nagyhatalmak felszólították Japánt a
háborúskodás azonnali befejezésére, erre a japán kormány azonnal
válaszolt egy közleményben, amely úgy szólt, hogy egyelőre nem
fűz megjegyzést a nagyhatalmak felszólításához, megvárja a császár döntését. A kommunikációs szolgálat vagy hírszolgálat lefordította gyorsan angol nyelvre ezt a nyilatkozatot, és sajnos a fordítás úgy sikeredett, hogy aszerint a japán kormány szándékosan
nem vesz tudomást erről a felhívásról. Némely történészek véleménye szerint ennek hatására döntött az Amerikai Egyesült Államok elnöke az atombombák ledobásáról, és ezzel több százezer
ember haláláról.
A másik történet egy körülbelül tízéves esemény, Magyarországon történt meg. Bob Woodward amerikai újságíró írt egy
könyvet az iraki háború kitöréséről, azokról a döntési folyamatokról, melyek végül is ahhoz vezettek, hogy Bush elnök eldöntötte a
háború megindítását. És ez a könyv megjelent magyar nyelven is
2005-ben. Az egyik kedves barátom, aki kül- és belpolitikában
avatott szakértő, olvasta a magyarul megjelent verziót és egy olyan
mondatra akadt benne, melyet Condoleezza Rice szájába adott,
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vagy őtőle származtatta a szerzője. Így szólt a mondat magyarul,
hogy: „Azt akarjuk, hogy Irakot az irakiak, még pedig az ASAP
irányítsa”.
Gondolkozott az én szakértő barátom, hogy mi lehet az a
nemzetközi vagy iraki szervezet, melyet ő külpolitikai szakértőként
nem ismer, ezért felkutatta az eredeti nyelvű verzióját a könyvnek,
és abban a vonatkozó részt úgy találta, hogy: „We want to put administration in Iraq in the hand of Iraqes ASAP”. (As soon as possible –
azaz amilyen gyorsan csak lehet.) Ez a két eset tökéletesen példázza azt, hogy a fordításnak jónak kell lenni és mindig ellenőrizni
kell.
Ahogy említettem, az Igazságügyi Minisztériumnak ez a titkársága foglalkozik a fordítói és tolmácsfeladatok felügyeletével.
Mi úgy látjuk, hogy a minisztérium jó gazdája ennek a területnek
és az lesz a jövőben is. Elkötelezett és kiváló kollégáink dolgoznak
a minisztériumban ezen a területen. És a tolmácsfeladatok minőségvédelmét a minisztériumban végzett munkák során állandóan
szem előtt tartják. Nagyon fontos számunkra az a tény, hogy a
Minisztérium mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet irányítja
az Országos Fordítói és Fordításhitelesítési Zrt.-t, közismertebb
nevén az OFFI-t. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a szervezet 145
éve működik, és ennek tulajdonosi és irányítási jogait mi gyakorolhatjuk.
A minisztérium igen sokat tehet a jövőben azért, hogy ez a
nyelvstratégiailag fontos részvénytársaság a modern nyelvi szolgáltatások útjára léphessen. Úgy tudom, hogy ezen a rendezvényen a
vállalatnak nagyon sok munkatársa jelen van, és ez a nagyfokú
érdeklődés számunkra azt jelenti, hogy az OFFI munkatársai elkötelezettjei a fejlődésnek, az információszerzésnek és a modern és
minőségi fordítói tolmácsmunkának.
A konferencia vezérgondolata a tisztán és a közérthetően
történő jogalkotás és a pontos fogalmazás művészete. Én magam
is egyetértek azzal, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a
jogi szövegek és a jogi normák ne pusztán elméletileg koherens
tudásanyagként jelenjenek meg, hanem nyelvezetük igényes szakmaisággal együtt is legyen közérthető. Az pedig járulékos értéke
lesz ennek a törekvésnek, hogy a magyar nyelven jól megalkotott
jogszabályokat könnyen és gyorsan lehet lefordítani az Európai
Unió tagállamainak vagy az unión kívüli országok nyelvére.
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A jogalkotás egyre inkább szembesülhet a közérthetőség
igényével. Ennek egyenes következménye lehet az is, hogy egységesebb terminológia használatával és gyorsan lehet lefordítani idegen nyelvre a hazai jogszabályokat. Ez reményeink és hitünk szerint meg fogja könnyíteni a külföldi magánszemélyek és befektetők részére is a magyar joganyagban való tájékozódást, növeli a
stabil jogállamiság érzetét bennük. Ha egy jogi norma félreérthető
vagy túl általános, az félreértésekhez vezethet, ezek lehetőségét
természetesen mindenképp a lehető legkisebb mértékűre kell szorítani. Ha egy állam jogi normái jól érthetők és könnyen alkalmazhatók, az nagyban köszönhető a norma nyelvezetének.
Tekintsük egy kicsit ezért a sor végéről a jogot, azaz a végső
felhasználó és alkalmazó szemszögéből, és így azonnal érthetővé
válik, hogy miért is fontos ez a konferencia a tolmácsok, a fordítók, a minisztérium, tehát a jogalkotásban résztvevő nem nyelvészek számára. A minisztérium 2014-ben az OFFI-val kialakított
egy nyelvészjogász-gyakornoki programot, mely nagyon sok tanulsággal szolgált a minisztériumnak, ezért úgy döntött, hogy ezt a
programot a jövőben is folytatni fogja, hiszen a kodifikátorok, a
jogászok és az uniós szaknyelvi feladatokat ellátó munkatársak tapasztalatai nagyon fontosak és jól át lehet őket adni az OFFI munkatársainak. Az együttműködés minőségének javítása érdekében
ezt az együttműködést egyetemi szintűre emeltük. Meggyőződésünk szerint ez biztosítja a tudományos igényességét ennek a
munkának.
Mi úgy látjuk, hogy mindezen együttműködés végeredményeként egységesebb terminológia jön létre, és ennek használata a
közigazgatásban keletkező joganyagok fordítását könnyebbé teszi;
felgyorsul a fordítás üteme, de ez nem fog a munka minőségének a
rovására menni; és növekedni fog a közbizalom a befektetők és a
jogot használók körében az egységesebb tartalmú fordítások és a
gyorsan elérhető idegen nyelvű jogszabályok kézbevétele után: ez a
jogállamba vetett hitünket is erősíti majd.
Mindezek után mindenkinek sok sikert kívánok ahhoz a
modern és építő munkához, amelyet ebben a témakörben folytatnak; teszik ezt akár az Európai Unió valamely intézményében, akár
a magyar közigazgatás valamely szervénél, vagy akár egy piaci szereplő (akár nagyobb, akár kisebb vállalkozás) keretein belül.
Köszönöm szépen a figyelmüket!
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Former Deputy State Secretary of the Ministry of Justice

WELCOMING SPEECH
Good morning Ladies and Gentlemen. I would like to
thank you for the invitation on behalf of the Ministry of Justice
and on behalf of state secretary Gergely Patyi. Regretfully, Mr.
Patyi could not come today because of other obligations. He has
asked me to represent him at this conference.
How is the Ministry of Justice related to this event? Within
the Ministry the office responsible for judiciary relations is also
responsible for translations and the work of interpreters. When I
was told that I was going to give a speech here today, I began to
think about how I could best illustrate the essence of clear, comprehensible writing, and also to consider why good translation is
so important.
Two edifying stories came to my mind. One is rather serious, the other is rather funny.
The first concerns events that took place around the end of
the Second Word War, after the conference in Potsdam, when the
Allies demanded an immediate Japanese cease fire. The Japanese
government replied with a statement according to which the Japanese government could not respond to the demands of the Allies
immediately, but rather would await the decision of the emperor.
The media and communications agency or the news agency quickly translated this statement into English. Regretfully, the translation was worded so as to imply that the Japanese government was
intentionally ignoring this demand. Some historians think that this
was the reason why the president of the United States decided to
use atomic bombs, which caused the deaths of over one-hundredthousand people.
The other story involves a case which occurred in Hungary
roughly ten years ago. Bob Woodward wrote a book about the
outbreak of the Iraq war and the decision-making processes that
led up to President Bush’s decision to start the war. This book
was published in Hungarian in 2005. One of my dear friends, who
is an expert in both foreign policy and home affairs, read the
Hungarian translation. He found a sentence that allegedly had
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been said by Condoleezza Rice. The sentence was translated into
Hungarian in the following way: “Azt akarjuk, Irakot az irakiak,
még pedig az ASAP irányítsa”. (In English, this could be translated
as, “We want Iraq to be led by the Iraqis, specifically by the
ASAP.”) My expert friend wondered what this international or
Iraqi organization was, an organization with which he, as an expert on foreign policy, was unfamiliar, so he searched for the original version of the book and found the sentence: “We want to put
the administration of Iraq in the hands of Iraqis ASAP”. The letters ASAP are merely the abbreviation, familiar to any native
speaker or reader of English, “as soon as possible”. These examples clearly illustrate that a translation must be accurate and must
always be carefully proofread.
As I mentioned, this office of the Ministry of Justice is in
charge of overseeing the work of translators and interpreters. We
are confident that these tasks have been placed in the trustworthy
hands of the committed and well-trained staff of the Ministry. We
also always pay close attention to the quality assurance of the
work of interpreters. It is a very important fact to us that the Ministry functions as the legal owner and manager of the Országos
Fordítói és Fordításhitelesítési Zrt. (Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd.), better known as OFFI. We are also
proud that this organization has existed for 145 years and that we
have the ownership and managing rights to it.
The Ministry can do a great deal in order to ensure that in
the future this strategically important limited company provide
services that address modern needs with regards to language. I
have been told that several representatives of this organization are
present for this conference, and the intensity of their interest in
the subject and the questions that arise illustrates clearly to us that
the staff of OFFI is committed to development, the acquisition of
information, and ensuring high standards in the work of the modern translator and interpreter.
The main idea of the conference is clear legislation and clear
writing. I agree with the idea that we must do all we can to ensure
that legal texts and legal norms appear not only as the product of
a theoretically coherent body of knowledge, but also as linguistically clear texts. And it will be additionally salutary if the laws that
are written in Hungarian are easily translatable into the other lan-
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guages of the European Union, including the unofficial languages
of the EU. Increasingly, we are confronted by the need to ensure
that legislation is understandable to international lay-audiences.
We must use language that can be translated relatively rapidly into
other languages and we must be sure to be consistent in our use
of terminology. Hopefully, this will make it easier for private individuals and investors to understand our laws and regulations. It
may also help foster a greater sense of trust in and attachment to
the constitution. If a legal norm is overly vague or easily misunderstood, this can lead to miscommunication, and clearly one of
our primary goals is to ensure that this does not happen. When
the legal norms of a state are clear and easily applicable, this is due
in large part to the language in which they are written.
Let us consider the law from the point of view of the ultimate user of the law. This will illustrate clearly why this conference is important to interpreters, translators, and the Ministry
itself, i.e. to people who are not linguists but who participate in
the drafting of legislation. In 2014, the Ministry, in cooperation
with OFFI, developed a linguist-lawyer trainee programme, which
taught the Ministry many valuable lessons. The Ministry therefore
decided that the programme will be continued in the future, since
the experiences of the lawyers and staff who are responsible for
tasks connected to the EU terminology are very important and
can be shared with the staff of OFFI. In order to improve the
quality of the cooperation, the programme was raised to the university level. We are convinced that this will ensure the high
standards of this work.
We think that, in large part as a result of this cooperation, a
more consistent terminology has been developed, a terminology
the use of which eases the translation of the legal materials which
are used in and produced by administration. It has also increased
the pace at which documents are translated, but not at the expense of the quality of the work. Public confidence among investors and people working with the law will increase as they begin to
receive translations that are more consistent in their content and
draw on laws that are readily accessible in translation. This will
also increase confidence in the rule of law.
I wish everyone great success in the modern and constructive venture on which you have embarked, whether you find your-
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self working at an institution in the European Union, an organization of the Hungarian administration, or in the private sphere, as
part of a big enterprise or a small one.
Thank you for your time!
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Thomas Cooper
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Magyar Nyelvstratégiai Intézet, igazgató

A KONFERENCIA KÖSZÖNTÉSE
Tisztelt Konferencia, kedves Hallgatóim!
A 11. század elején a velencei Gellért bencés apát, majd
csanádi püspök kizárólag latinul prédikált a magyaroknak – fél
tucat magyar tolmáccsal. Hol képezték ki ezeket a magyar tolmácsokat? Ma a tolmácsképzés MA egyetemi szak a magyar egyetemeken.
A 12. században pásztói bencés szerzetesek latinra fordítottak görög teológiai műveket, amelyeket a párizsi egyetemen is
használtak, mert Párizsban nem tudtak görögül. Hol képezték ki
ezeket a fordítókat? Ma a fordítóképzés MA egyetemi szak a magyar egyetemeken.
Az 1990-es években egy magyar bankár nyilatkozott az egyik
tévécsatornán. Mindent kétszer mondott el. Szaknyelvi mondatait
sorra megismételte köznyelven. Így érte el, hogy a szakmabeliek se
mosolyogják ki, de a hozzá nem értő médiafogyasztók széles rétege is megértse. Ha a devizahitelesek szerződéseit is így írták volna
meg, két nyelvi változatban, nem szenvelegnének évek óta bankok
tucatjai, nem gyötrődnének ügyfelek százezrei, és nem izzadnának
végeláthatatlanul jogászok és politikusok a megoldást keresve.
Egyetemista koromban angol nyelvi gyakorlaton a tanár
egyszer csak rám szólt: Ne használja a latin tudását! Ha ugyanis
nem jutott eszembe egy angol szó, a latin megfelelőjét vettem elő
a mai angol hangalak szerint kiejtve. Csakhogy az ókori latin jelentés és a mai angol jelentés néha vissza se köszönt egymásnak. Később azt is tapasztaltam, hogy a latin eredetű, de gyakran az angolból átvett nemzetközi divatszavaknak, mint amilyen a kultúra,
asszimiláció, integráció stb., más a jelentése az amerikai angolban,
mint a magyarban. A magyar diplomata, aki egyébként kitűnően
beszél angolul, nem érti, miért csapják be előtte az ajtót. Többek
között azért, mert a szó magyar jelentésével szólal meg angolul.
Ennek oka, hogy a latin egykor a magyarok második anyanyelve
volt. Még a 18. században is az angol utazó latinul beszélt a magyar kocsissal.
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Benjamin Lee Whorf, az antropológiai nyelvészet óriása fiatal kémikusként köztudomásúan biztosítótársaságnál dolgozott.
Egy felrobbant benzintartály ügyében kiküldték a helyszínre. A
benzintartály azért robbant föl, mert a munkások dohányoztak
mellette mondván, hogy „a tartály üres volt”. Az „üres” szó azt is
jelentette a munkásoknak, hogy veszélytelen. Csakhogy a teli benzintartály nem robban, kizárólag az üres, ti. a benzingőz robban,
ami betölti az úgymond üres tartályt. Magyarország és NyugatEurópa, illetve az Egyesült Államok között több „robbanást” el
lehetne kerülni pusztán nyelvhasználati alapon.
Néhány évtizede az Egyesült Államok pénzügyminiszterét
kalauzoltam a pannonhalmai bencés főapátság 11–13. századi bazilikájában. Amikor felfelé mutogatva magyaráztam a román és a
gótikus oszlopfők különbségét, a pénzügyminiszter mereven lefelé
nézett. Nekem az angol capital szó elsődleges jelentése ott, az ezeréves magyar kultúrámban az „oszlopfő” (top part of culumn) volt, és
nem is gondoltam a „tőke” (a stock of accumulated goods, wealth) jelentésre. Mint pillanatok alatt kiderült, az amerikai pénzügyminiszter
a maga kétszáz éves amerikai kultúrájában és gazdasági műveltségében viszont egyáltalán nem ismerte a capital „oszlopfő” jelentését. Ezen az alapon reménytelennek tűnik, hogy a közel 1200 éves
magyar külpolitikát valaha is megértse az alig több mint kétszáz
éves amerikai külpolitika.
A közel-keleti, illetve a bibliai kultúrában a disznó utálatos
állat, tilos megenni, a bárány pedig kedves. Egy távoli kis nyelv
kultúrájában azonban a disznó a kedves állat, a bárány pedig utálatos. A bibliafordító megoldhatatlannak tűnő dilemmával szembesült: hogyan fordítsa le a bibliai Isten báránya kifejezést. Végül is
nem a szó szerinti, hanem a kulturális fordítást mellett döntött.
Magyarul ki sem merem mondani. A magyarban is gyakori a
„mocskos disznó” metafora, mégis kedveljük a disznóhúst, és vasárnap délben az egész ország rántott disznóhústól illatozik. Történeti, kulturális oka van. A török hódoltság alatt a törökök lovat,
birkát, kecskét stb. elhajtottak, kivéve a disznót.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Szakfordítók! A magyar
nyelv, mint bevezető szavaimban is vázoltam, ha nem is eredetében, de kulturális beilleszkedésében már több mint ezer éve európai nyelvvé vált. Azért mégis vigyázzunk. Még mindig más a magyar nyelv világlátása, mint a nyugati világlátás, még ha kisebb
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mértékben is. Ám a kisebb eltérések veszedelmesebbek lehetnek,
mint a nagyok, mert a nagy eltéréseket észrevesszük, de a kicsinyeket nem. Erre vigyázva fordítsanak aprólékosan és pontosan az
Európai Bizottság magyar munkatársai.
1939-ben, mielőtt Németország és Szovjetunió lerohanta
volna Lengyelországot, állítólag megkérdezte a londoni német
nagykövet a brit kormányt, hogyan viszonyulnának hozzá. Azt a
választ kapta, hogy „őfelsége kormánya komolyan venné”. A
nagykövet megtáviratozta Berlinbe a választ azzal, hogy lám, csak
komolyan vennék, nem lesz belőle háború. Csakhogy az angol
diplomáciai nyelvben az „őfelsége kormánya komolyan venné”
nyelvi fordulat valójában hadüzenetet jelent, amit a német nagykövet nem tudott. Nem pusztán ezért tört ki a II. világháború, de
bizonyosan ez a félreértés is közrejátszott. Amikor 1982-ben az
argentinok elfoglalták a Falkland szigeteget, Margaret Thatcher
brit miniszterelnök ugyanezzel a nyelvi fordulattal jelentette be a
hadüzenetet. A magyar tévécsatornák szó szerint közölték, de nem
tették hozzá, hogy ez a háború megkezdését jelenti. Háború és
béke lehet a fordító kezében. Erre is gondolva fordítsanak figyelmesen és pontosan az Európai Bizottság magyar munkatársai.
Utoljára, de nem utolsó sorban felhívom a figyelmüket a
fordítás erkölcsi felelősségére. Valamikor időszámításunk előtt a
10–15. században egy közel-keleti kis király levelet küldött egy
másik közel-keleti kis királynak. A levél elején a király írnoka kérte
a másik király írnokát, hogy „légy szíves, azt olvasd föl, ami ide
van írva”. Mivel csak az írnokok tudtak olvasni a királyi udvarokban, ezért a király és a hadseregparancsnok-rendőrfőnök után az
írnok volt a harmadik legnagyobb hatalom. Halál és élet, háború
és béke volt a kezében. Erre emlékezve fordítsanak körültekintéssel és pontosan az Európai Bizottság magyar munkatársai.
Köszönöm a konferenciát előkészítők fáradozását, és eredményes tanácskozást kívánok!
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OPENING SPEECH OF THE CONFERENCE
Dear Participants, Dearest Audience,
In the beginning of the 11th century, Gellért, a Benedictine
abbot from Venice who later became the bishop of Csanád,
preached to the Hungarians exclusively in Latin – with the help of
half a dozen interpreters. Where were these interpreters trained?
Today Interpreter Training is an MA course of study at Hungarian
universities.
In the 12th century, the Benedictine monks from Pásztó
translated theological works written in Greek into Latin, and these
translations were used even at universities in Paris, since the budding scholars at these institutions did not speak Greek. Where
were these translators trained? Today Translator Training is an
MA course of study at Hungarian universities.
In the 1990s, a Hungarian banker gave a speech on TV. He
said everything twice. He repeated all of his sentences (which were
full of jargon) in the language of the common people. This is how
he achieved his goal: the other experts took what he said seriously,
and at the same time the wider television audience understood
him as well. If the contracts concerning mortgage loans based on
the Swiss franc had been worded in the abovementioned manner
(that is, in two different versions), then we would not have dozens
of wealthy banks and hundreds of thousands of suffering clients,
and lawyers and politicians would not be having to struggle endlessly to find a solution to this issue.
In my university years, one day my English teacher told me
not to use my knowledge of Latin. For when I could not remember a word in English, I would just take its Latin equivalent and
pronounce it according to English pronunciation. The problem
was that sometimes the old Latin word and today’s English word
had nothing to do with each other. Later, I also experienced that
the trendy international words with Latin origins, which we imported from English (like kultúra (culture), asszimiláció (assimilation), integráció (integration) etc.) have entirely different meanings
in Hungarian and in American English. The Hungarian diplomat –
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who is a proficient speaker of English – does not understand why
all doors are shut on him. This happens perhaps first and foremost because she is trying to express a Hungarian meaning by
using an English word. The reason for this is that at one time,
Latin was the second language of the Hungarian people. As late as
the 18th century, English travellers used Latin when speaking with
Hungarian coachmen.
It is a well-known fact that Benjamin Lee Whorf (an influential figure of anthropological linguistics) worked at an insurance
company as a young chemist. He was sent to examine the case of
a petrol tank that had exploded. The petrol tank had exploded
because the workers, having seen a sign indicating that the tank
was “empty”, had smoked next to it. To them, the word “empty”
meant harmless. However a full petrol tank will not explore. Only
an empty tank explodes, because what causes the explosion is the
petrol vapour which fills the tank, which is thus both empty and
not empty, depending entirely on how one understands the word.
Perhaps Hungary, Western Europe and the United States could
avoid similar “outbursts” in their relations with one another if
they were to use plain language.
Some decades ago, I was serving as a tour guide for the Secretary of the Treasury of the United States in the 11–13th-century
Benedictine abbey of Pannonhalma. I was pointing upwards, explaining the differences between the Romanesque and the Gothic
columns, but the Secretary kept looking straight downwards. The
Hungarian word “oszlopfő” is translated into English primarily as
capital, meaning the top part of a column, and I didn’t even consider
one of the other meanings of the word, namely the stock of accumulated goods and wealth. As it turned out moments later, the Secretary
of the Treasury, whose vocabulary pertained more to the world of
finance, did not know the other meaning of the word capital at all.
This suggests that Hungarian foreign policy, which is based on
historical experiences stretching back over a millennium, will never be understood entirely by the architects of American foreign
policy, which is barely over 200 years old.
In the culture of the Middle East and in the Bible the pig is
an impure animal (one is forbidden to eat swine), while the lamb
is a pure one. On the other hand, in another, small culture the pig
is the pure animal and the lamb is impure. The translator of the
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Bible faced a seemingly unsolvable issue: how should he translate
the biblical expression “lamb of God”? In the end, he favoured
not a word-for-word translation, but a cultural one. I do not even
dare to give you the result. In Hungarian, we often use the metaphorical expression “filthy pig” (“mocskos disznó”), as people often
do in other languages. However, we Hungarians still like pork, and
at midday every Sunday the air of the country is filled with the
scent of “rántott disznóhús” (breaded fried pork chops). There is a
historical, cultural explanation for this. Under the Ottoman occupation, the Turks captured all the horses, sheep, goats etc., but
they left the pigs.
Ladies and Gentlemen, Dear Translators! Over the past millennia, the Hungarian language – as I have mentioned before –
became a European language (only culturally, not in its origins).
Nonetheless, we must be careful. The Hungarian language still
sees the world differently than the languages of the Western
world, even if this difference is small. Yet these small differences
can be more dangerous than the big ones, for the latter are more
overt, while the former are rather covert. Keeping this in mind,
the Hungarian staff of the European Committee should translate
conscientiously and with precision.
In 1939, before Germany and the Soviet Union invaded Poland, the German ambassador to London asked the British government how they would react if Poland were to be invaded. He
was told “Her Majesty’s Government would take it seriously”.
The ambassador telegraphed the answer to Berlin, where it was
understood as meaning that the British might very well take the
invasion of Poland seriously, but this would not mean war. However, in the English language of diplomacy the expression “Her
Majesty’s Government would take it seriously” means a declaration of war, and the German ambassador was simply unaware of
this. This was not the sole reason for the outbreak of the Second
World War, but certainly this misunderstanding played a part in it.
When the Argentinians occupied the Falkland Islands in 1982,
Margaret Thatcher declared war using the very same expression.
The Hungarian TV channels used word-for-word translation, but
they forgot to explain that the phrase meant the outbreak of war.
War and peace can be in the hands of the translator. Keeping this
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in mind, the Hungarian staff of the European Committee should
handle translation with great attention and accuracy.
Last but not least, I would like to point out the moral responsibility of translators. Sometime between the 15th century and
the 10th century BC, one Middle Eastern king sent a letter to another Middle Easter king. The letter began with a request from
one scribe to another: “Please, read out exactly what is written
here!” Since only scribes could read in the royal court they held
the third highest rank in the hierarchy, after the king and the army
commander. Life and death, war and peace was in their hands.
Keeping this in mind, I ask the Hungarian staff of the European
Committee to translate with caution and accuracy.
I would like to thank the organizers for their efforts, and I
am confident that we will enjoy a successful conference!
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Thomas Cooper
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WELCOME SPEECH
Ladies and Gentlemen, Participants,
It is a great pleasure to be here, in the beautiful city of Budapest, to participate in today's conference where we can exchange ideas on clear writing and on the use of plain language in
legislation.
You may wonder why the European Union and especially
the European Commission and its Directorate-General for Translation are so much into this subject. Should not clear writing rather be the concern and business of each member state?
As you know, we have 24 official languages in the European
Union and the Lisbon Treaty places an obligation on the Union to
respect linguistic diversity. Indeed, linguistic diversity is a core
value of the European Union, cherished from the very beginning.
According to Regulation No. 1 of 15 April 1958 determining the language to be used by the EEC, all regulations and other
documents of general application must be drafted in all the official
languages. There is no doubt that the EU legislation has both a
direct and indirect impact on our daily lives. Therefore it is in the
interest of all European citizens to have clearly drafted European
legislation in all the 24 official languages.
The European Commission proposes new legislation to the
European Parliament and to the Council of the European Union,
and ensures that the EU law is implemented and applied by the
member states. Meanwhile we at DGT, the Directorate-General
for Translation, are in charge of translating proposed new legislation into 23 other official languages. This explains why the Commission and DGT are so much attached to this issue of clear writing.
Four years ago we presented our Clear Writing campaign
to the outside world by holding a conference in Brussels. Back
then it was very much about raising awareness of the need and
benefit of clear writing. On the 14th of November 2014 DGT welcomed participants to its 5th Clear Writing awards ceremony to
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recognise and thank European Commission’s staff who had contributed to the Clear Writing cause.
However, in order to understand the real importance of
clear writing in the context of translation and particularly for
translations done by DGT, I would also like to give you a few
facts. Being one of the biggest translations services in the world,
DGT currently employs more than 2500 translators. We are equally divided between Luxemburg and Brussels. In 2013 DGT translated over two million pages of text into the official languages of
the EU, of which the Hungarian translations accounted for about
75.000 pages. Think about this sheer volume of the translation
work at DGT!
Since the 2004 EU enlargement, the number of pages drafted in English has been constantly increasing. English has become
the principal drafting language in the Commission, because it is
the second language of a large number of Commission officials
today. To illustrate that: in 2013 as much as 81.2 % of the originals that we translated were in English.
The Directorate-General for Translation is concerned by
the standards of drafting in the Commission because we are mindful of the need to produce translations of equal status in all the
official languages – often from originals which posed problems to
us. Thus it is very logical that the idea for the Clear Writing campaign (which was launched in 2010) originates with DGT.
The underlying premise is that clear language is essential if
you want the public to understand what the EU is doing. However complex the European project may appear, we have a duty to
try and explain it clearly in words that everybody can understand.
Today’s conference is an excellent opportunity to learn from each
other, to share experiences and ideas on clear writing.
Thank you very much for your attention!
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KÖSZÖNTŐ BESZÉD
Hölgyeim és Uraim, Kedves Résztvevők!
Nagyon nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek Budapest
gyönyörű városában, s részt vehetek a mai konferencián, ahol
megoszthatjuk egymással a pontos fogalmazással és a közérthető
nyelvhasználattal kapcsolatos meglátásainkat.
Talán már elgondolkodtak azon, hogy miért érdekli az Európai Uniót s azon belül is leginkább az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságát1 ez a témakör. Nem inkább az egyes tagállamok érdekeltségébe tartoznék a pontos fogalmazás?
Mint tudják, az Európai Uniónak 24 hivatalos nyelve van, és
a Lisszaboni Szerződés kötelezi az államokat, hogy tartsák tiszteletben a nyelvi diverzitást. Ez a nyelvi sokszínűség ténylegesen is
az Unió egyik alapköve, melyre a kezdetektől fogva odafigyelnek.
Az 1958.április 15-ei 1. számú rendelet (mely az Európai
Gazdasági Közösség által használandó nyelvet határozta meg)
értelmében minden szabályozást és általánosan alkalmazandó rendelkezést az összes hivatalos nyelven meg kell szövegezni. Kétség
sem férhet hozzá, hogy az EU-s szabályozások mind közvetlen, s
mind közvetett módon hatással vannak mindennapi életünkre.
Épp ezért az Unió összes állampolgárának érdeke, hogy az uniós
jogszabályozás legyen közérthetően megfogalmazva, s legyen
mind a 24 hivatalos nyelvre lefordítva.
Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat tesz az Európai
Parlamentnek és az Európa Tanácsnak, valamint ügyel arra, hogy a
tagállamokban megfelelően vezessék be és alkalmazzák az EU-s
törvényeket. Eközben nekünk a Fordítási Főigazgatóságnál az a
feladatunk, hogy az újonnan benyújtott törvényjavaslatokat lefordítsuk a többi 23, hivatalos nyelvre. Ez a magyarázata annak, hogy
a Bizottság és a Fordítási Főigazgatóság miért kötődik ennyire a
pontos fogalmazás kérdésköréhez.
Négy évvel ezelőtt egy brüsszeli konferencia keretében megismertettük a külvilággal is Clear Writing (Pontos Fogalmazás)
1

DGT – Directorate-General for Translation
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nevű mozgalmunkat. Akkoriban célunk leginkább a figyelemfelhívás volt: a pontos fogalmazás szükségességére és hasznosságára
való figyelem felhívása. 2014. november 14-én a Fordítási Főigazgatóság már 5. alkalommal üdvözölhette a résztvevőket a Clear
Writing díjkiosztó ünnepségén. Ezen kifejeztük elismerésünket az
Európai Bizottság azon munkatársainak, akik hozzájárultak a pontos fogalmazás ügyéhez.
Azonban hogy megérthessük, mi a pontos fogalmazás valódi jelentősége a fordításra, és kiváltképp a Fordítási Főigazgatóság
fordításaira nézvést, ahhoz pár ténnyel szeretném megismertetni
Önöket. A Fordítási Főigazgatóság jelenleg a világ legnagyobb
fordítási szolgáltatója, s ekként több mint 2500 fordítót foglalkoztat. Luxemburg és Brüsszel közt egyenlően vagyunk felosztva. A
főigazgatóság 2013-ban több mint kétmillió oldalnyi hivatalos
fordítást készített el, ebből 75.000 oldalnyi fordítás magyar nyelvű.
Csak gondoljunk bele, hogy ez mekkora munkát jelent a Fordítási
Főigazgatóság számára!
A 2004-es EU-bővítés óta az angol nyelven megszövegezett
oldalak száma folyamatosan nő. Az angol vált a fő szövegezési
nyelvvé a Bizottságon belül, mivel a legtöbb bizottsági tisztviselőnek az angol a második nyelve. Ezt alátámasztva: 2013-ban az
általunk fordított szövegek 81,2%-a volt angol nyelvű.
A Fordítási Főigazgatóság érintett a Bizottság szövegezési
szabványaiban, hiszen figyelembe vesszük azt az elvet, mely szerint az összes hivatalos nyelven azonos státusú fordítást kell létrehozni – gyakran olyan forrásszövegekből, melyek önmagukban is
problematikusak. Így nem meglepő, hogy ennek a 2010-ben indult
mozgalomnak ötlete a Fordítási Főigazgatóságtól származik.
Alapelvünk szerint a pontos megfogalmazás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a nyilvánosság megértse, mit is csinál az EU.
Bármilyen összetettnek tűnik is az Európai Unió elgondolása, kötelességünk, hogy megpróbáljuk azt közérthetően elmagyarázni,
megfogalmazni. A mai konferencia remek lehetőség arra, hogy a
pontos fogalmazás területén szerzett tapasztalatainkat és gondolatainkat megosszuk egymással, és tanuljunk egymástól.
Köszönöm szépen a figyelmüket!
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Maleczki József
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CLEAR WRITING AT THE EUROPEAN COMMISSION
The European Union has 28 countries and 24 official languages. They are all of equal value, equal stature; this equality is
the heart of the European Union. Thus what we – the editors at
the European Commission – are trying to ensure is that everything is written as clearly as possible.
I will give an overview on the role of editing in clear writing
at the European Commission. About where editors fit into the
whole process of developing legislation; when and why they do
what they do. I will also give some examples of what native English speakers do to improve the quality of drafting, given that over
80 % of the documents are originally drafted in English in the
Commission.
The European Commission is responsible for proposing
policy and legislation. It does not have specialist drafting teams,
therefore proposals are drafted by technical experts with specialist
knowledge in the policy area. They are experts in finance, in agriculture, in trade or in science.
Some 20 years ago, when there were only 12 Member States
in the European Union, most of this drafting work was done in
French. The proportion of French-speaking colleagues at that
time was very high. Today after successive enlargements to 28
Member States, the drafting language has changed dramatically.
Now well over 80 %, almost 90 % of the documents at the Commission are drafted in English and almost always by non-native
speakers of English, since the proportion of English native speakers at the European Commission is very low: their number is only
around about 5 %.
The editor's opinion is that the people who are drafting
proposals, legislations or reports in English – even though it is not
their mother tongue – are doing an amazing job. The editors are
trying to help these drafters by improving the quality of their
texts, so they have the best possible chance of getting their message across.
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This issue becomes even more demanding when English is
not even the second language for some drafters, but it might even
be their third. And yet they have to write in it. Added to that,
sometimes there is intense time pressure on drafters; they have to
produce papers in response to political crises (and there are political crises all the time). Work being done in a rush unsurprisingly
will result in problems in its drafting. Therefore the lack of clarity
happens for good reasons but it still poses a great problem.
Editors are not interested in achieving beauty in the language but inaccurate texts cause misunderstandings and they also
waste time during the policymaking process. Unclear texts can
lead to legal problems further down the line as well, since the core
documents (the documents that the Commission produces) must
be translated into all the official languages. If one such document
starts off with a problem in the first language, then that issue will
be translated into 23 other languages, where they have to be
solved individually, which will again cost both time and money.
Inaccurate, unclear language also creates a poor image of
the institutions of the European Union in the eyes of the public.
It alienates, confuses and sometimes simply irritates the people
and the readers. Obscurity can have quite unintended negative
effects even when – hidden in the fog of what was written – there
are some quality messages. For the aforementioned reasons and
others, it is very important to have texts edited by a native speaker
before they go into translation.
The term of editing has to be defined because it can have
slightly different meanings for different groups of people. At the
European Commission, editing is revising an original text to ensure the language is correct, clear and concise. Editors make suggestions to aid readability and to eliminate any potential misunderstandings and ambiguities.
It has to be emphasised that this is not proofreading. Staff
in the Commission’s Publications Office provide this service
much later in the process. The proofreaders focus more on detecting typographical errors and spelling errors. Meanwhile editors
focus on the quality of the language even before a draft becomes a
proposal by the European Commission, and before it ever gets
sent to the European Parliament or the Council of Ministers.
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Traditionally editors have worked during the so-called interservice consultation period, which is when one department of the
European Commission consults the other departments that are
interested. The original authoring service can at that time also
consult the editing service and ask for suggestions on the language
of a text.
However, coming in at this time brings some success not
only because it makes this consultation between the authors and
the editors easy and visible, but also because it takes advantage of
a defined two or three-week period during which a text, a proposal for legislation, is stable but not yet final. This is because the
author has to integrate suggestions from several other departments at the same time. On the other hand, it is not absolutely
helpful that the consultation process is taking place on a text that
itself has not yet been edited.
For these reasons, since about 18 months ago, we editors
have been encouraging drafters to integrate editing into their process before the interservice consultation, before they go out and
ask the opinions of departments (who sometimes might not agree
with them). The latter is all the more reason for them to get their
text right at the beginning. We suppose that this will improve the
efficiency of the legislation process, since when policy experts and
legal experts look at a document, they can concentrate on the substance and not be distracted, slowed down or confused by unclear
language in the original draft.
Over the last year, editors have significantly increased the
proportion of texts that are edited before interservice consultation. The main drawback of working this early in the drafting process is that there will be a lot of comments from the other departments in the final text, thus it will contain some parts that
have not been edited.
Unfortunately we – the editing service – are a small team of
10-12 editors, therefore we do not have the resources to come in
again for a second time at the end of the consultation to do a further edit, even though it would be useful. Also the team is unable
to edit every single document that the European Commission
produces, because it would mean a tremendous amount of pages.
That is why editors prioritise their work and focus on impact; we give preference to documents that have a multiplier ef-
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fect and a high impact. Some of these prioritised papers are early
policy documents (such as white papers or policy communications). These are very important because the language used in
these often take on a life of their own further down the line and
find themselves repeated in many more documents including legislation.
Other papers will be translated into all the official languages,
or at least many of them. And there are those that are intended for
a very wide readership and therefore it is important to get the
language right. Also, the Commission’s political priorities have to
be taken into consideration, so documents that are important for
the presentation of the European Commission in the public eyes
have to be given priority.
Editors do not have the power to say: ‘you must do this’.
Therefore we use the Word software to give suggestions in track
changes. The document goes back to the author to decide whether or not to take the suggestions on board, since they are the ones
in charge of a document. Also nobody is perfect and there may be
misunderstandings or differences of opinion. This means editors
do not simple give an opinion on a text but they offer solutions to
the author, or they raise questions in their mind. Editors follow up
whether authors accept or reject the suggestions, so they compare
the before and after versions of the documents. It is a pleasure to
see that in the vast majority of cases the suggestions are accepted.
The track change option in Word also allows to insert
comments into a text, to put questions: to get the author to think
again. So for instance a question is put like: ‘This is unclear to me.
Is it clear to you? Think about it again.’ With these tips and suggestions hopefully editors help drafters to improve their skills.
I will briefly summarise here some aspects of language that
we editors most commonly have to deal with. A lot of the time,
drafting reflects the author’s language of thought. Even if they are
drafting increasingly in English, they often do their thinking in
their mother tongue. The main issue is that word order in English
should follow simple subject – verb – object order, when a document is drafted for a wide public audience. However there are
sentences that are much more complicated than that. Nouns and
passive constructions are used much more frequently in other
languages – particularly in the romance languages – than in Eng-
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lish. This can have an effect of putting a distance between the
author and the reader.
Editors often find that they need to weed out a lot of jargon
that is understandable in house but not appropriate for a wider
audience. Here I would refer especially to acronyms and abbreviations. People may think they are being concise. They may even
think they are being environmentally friendly by reducing the use
of ink or reducing the use of paper by talking about WPOs
(Workplace Options), NEETs (not in education, employment or
training), ARUPS (ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Regional Union of Psychological Societies) or even EVEL.
EVEL is very popular acronym in parts of England as a consequence of the Scottish referendum. EVEL was talked about in the
newspapers that I was reading, and I couldn’t believe what they
were talking about. They were using the acronym EVEL to talk
about English Votes for English Laws. This is simply not a good
way of communicating. Reading texts with these kinds of abbreviations and acronyms becomes almost impossible. And that is because of TMCs. Too Many Capitals.
Another example for the aspects and issues of the language
could be when the Commission has sent its agents on a mission to
control nuclear sites in the Member States. Also, according to the
Commission, at the time of my visit to Hungary, I was on a mission to Budapest. In my home country, in Ireland, they would
rather say I was on a business trip. And the Commission talks of
agents, but in the United Kingdom an agent is a spy. Most importantly, in this example, the use of control – or the misuse of it
– really produces or can produce resentment in the reader. Imagine that Hungary or any other national authority is told that the
Commission will control its facilities. The Commission does not
have a right to do such a thing, but it does have a duty to inspect
them. These kinds of language sensitivities are crucial to build
trust and credibility, and we as editors are constantly on the lookout for these sorts of words, which have unfortunate or unhelpful
connotations. In the example above, the meaning can be improved a lot by saying something like: ‘the Commission has sent a
team of scientists to a Member State to inspect its nuclear sites.’
The editors in the European Commission provide some
other drafting and editorial services in order to raise the quality of
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drafting. As has been stated before, the editorial team is small and
is not able to edit everything that the Commission produces.
Therefore, in the past four years, instead of simply trying to increase the number of drafts that are edited, we decided to put
some of our energies and resources into providing editing and
drafting support before an author puts pen to paper. Hopefully
this will have a more lasting impact and contribute to improving
the drafting skills of the staff members across the Commission.
Therefore the so-called Clear Writing Campaign began.
The campaign was launched in 2010 initially to raise awareness of
the importance of writing clearly. Now it is moving to a new
stage. Broadly speaking, staff members are aware of the need to
write clearly, and they also wish to do it. Thus the focus is now on
giving them some practical help and support in order to fulfil their
wish. It is also a goal to integrate clear writing and editing into the
whole process of producing a document that is going to be a future law for 28 Member States.
The editorial service sends its people to departments across
the Commission and they give half-day, or sometimes even fullday workshops on clear writing, to members of staff. There is also
a helpline for authors through which they can contact editors to
resolve queries whilst they are drafting. The helpline is for one,
two or even for three sentences or words. Added to this, editors
manage an internal website that has advice on drafting various
types of document: reports, letters, press releases, web pages.
The editorial service also runs the annual Clear Writing
Awards where colleagues who have succeeded in writing clear
texts are recognised and rewarded. In 2014 winners were announced from almost one hundred entries. Entries included legal
texts, policy papers, funding documents etc. In other words: documents that can be very difficult to draft and translate. The record
number of entries shows that the staff members in the Commission are responding to the editorial services and they are trying to
take pride in their writing.
The basic advice that editors (some of whom think of
themselves as writers) give is self-evident. However people sometimes forget that nobody is perfect, and that applies to editors as
well. Thus, what we editors want to remind people is that the key
questions must be answered if one wants to be able to produce a
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good text. At the 2014 Clear Writing Awards the Head of Communication for the Council of the European Union also spoke
and gave a slight variation on the five Ws and one H (who, what,
when, where, why and how). He summarised it in the following
five rules:






Know who you are talking to.
Know what you want to say.
Be open minded in choosing the tools in conveying your
message. Is it an email, is it a letter, is it an SMS?
Know when you need to speak or write, but especially know
when to be silent or when to shut down your computer.
Trust the judgment of others, of colleagues, of spellcheckers
on the computer and of your own eyes and ears by rereading to yourself something that you have drafted.

What we at the editorial service are trying to ensure is that
what we send to the outside world is written clearly. We are not
trying to tell 500 million people how to write clearly. However our
brochure (‘How to write clearly?’) sets out the principles of clear
writing since these principles apply in any language. The booklet is
translated into all 24 official languages and thus it is available for
everyone.
To sum it up: the never-ending work of editors continues.
The complexities of policy and the time pressure that authors are
under are getting ever greater. Therefore it is essential to have an
editing check of core documents by a native speaker to make sure
that the important and carefully prepared messages that are written into policies, that are being put forward, reach the outside
world in such a form that they have the best possible chance of
acceptance and success.
To close, I would like to quote some thoughts of Albert
Camus, the French writer who had the most influence on my university years and later on my editorial career. He said: ‘L’essentiel
était de bien faire son métier’ (Albert Camus: La Peste). The most
important thing is to do your job as it should be done. And when
drafters and editors do their job as it should be done, they should
also remember Camus’ (so to say) ars poetica: ‘Those who write
clearly have readers, those who write obscurely have commentators.’
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PONTOS FOGALMAZÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL
Az Európai Unió 28 országának 24 hivatalos nyelve van.
Mindegyik nyelv egyenjogú, azonos státusú; ez az Európai Unió
vezéreszméje. Így mi, az Európai Bizottság lektorai azt próbáljuk
biztosítani, hogy minden olyan pontosan legyen megfogalmazva,
amennyire csak lehetséges.
Áttekintem, hogy milyen szerepet tölt be az Európai Bizottságban folytatott lektori munka a pontos fogalmazás szakterületén. Hogy a lektorok hol kapcsolódnak be a jogalkotás folyamatába; mikor és miért teszik dolgukat. Példát hozok majd arra is, hogy
mit tud tenni az angol anyanyelvű lektor annak érdekében, hogy a
szövegezés minőségét javítsa már csak azért is, mert a Bizottságban a dokumentumok 80%-át eredetileg angol nyelven szövegezik
meg.
Az Európai Bizottság jogszabály- és szerződésjavaslatokat
terjeszt be, azonban nincsenek szakképzett fogalmazói, így a
javaslatokat olyan szakemberek szövegezik, akik csak némely
szakterületeken jártasak. Például a politika, a pénzügy, a mezőgazdaság, a kereskedelem és a természettudomány területén.
Jó 20 évvel ezelőtt, amikor az Uniónak még csak 12 tagállama volt, az egész szövegezési munka francia nyelven zajlott. A
franciául beszélő kollégák aránya akkoriban nagyon nagy volt. A
bővítések folyamatának eredményeként ma az Európai Unió már
28 tagállamból áll, és ez a szövegezési nyelv alapvető változását is
eredményezte. Mára a Bizottságban megszövegezett dokumentumok több mint 80%-a, csaknem 90%-a angol nyelvű, és megfogalmazóik legtöbbször nem angol anyanyelvi beszélők, hiszen az
angol anyanyelvűek aránya az Európai Bizottságban nagyon kicsi,
mindössze körülbelül 5%.
A legtöbb fogalmazónak tehát nem anyanyelve az angol, a
lektorok mégis úgy látják, hogy ezek az emberek lenyűgöző munkát végeznek a javaslatok, a jogszabályok, a jelentések megszövegezésekor. A lektorok e fogalmazóknak szövegeik minőségének ja-
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vításával kívánnak segíteni, annak a lehető legjobb esélyét teremtik
meg, hogy a szövegezők mondanivalóját mások is megértsék.
Ez a feladat még inkább helyénvaló, ha az angol nem is
második, hanem harmadik nyelvük ezeknek a fogalmazóknak, mégis ezen a nyelven kell fogalmazniuk. Ráadásul olykor jelen van a
határidőkből adódó nagymértékű nyomás is; politikai válsághelyzetekre vonatkozó iratokat kell megfogalmazniuk, (márpedig
politikai válság mindig adódik). Nem meglepő, hogy a hirtelenjében elvégzett munka szövegezési hibákhoz vezet. Tehát az egyértelműség hiánya érthető, de továbbra is problémát jelent.
A lektorokat nem érdekli a nyelvi szépség, az esztétikum, ám
a pontatlan szövegek félreértésekhez, a félreértések pedig a törvényalkotás folyamatának lelassulásához vezetnek. A nem egyértelmű szövegek a jövőben további jogi problémákat is okozhatnak, mivel az alapdokumentumokat (a Bizottság kibocsátotta
dokumentumokat) az összes hivatalos nyelvre le kell fordítani. Ha
egy ilyen alapdokumentum forrásnyelvi megfogalmazásában valamilyen hiba van, akkor azt 23 másik nyelvre is lefordítják, s aztán
mindegyik nyelven külön-külön ki kell javítani, ez pedig időbe és
pénzbe kerül.
A pontatlan, nem egyértelmű nyelvhasználat rontja az Európai Unió intézményeinek megítélését. Elidegenítő, megtévesztő
vagy éppenséggel csak irritáló az olvasók, az emberek számára egy
ilyen szöveg. A fogalmazásbeli homályosságnak lehetnek nem
szándékos negatív hatásai is, még akkor is, ha valahol a sorok közt
minőségi mondanivaló van elrejtve. Az imént említett és egyéb
okok miatt is nagyon fontos, hogy a szövegeket még lefordításuk
előtt egy anyanyelvi lektor is gondozásába vegye.
A lektorálás fogalmát meg kell határoznunk, hiszen a kifejezés jelentése változhat, aszerint, hogy kik használják. Az Európai Bizottságnál a szöveg lektorálása az eredeti szöveg olyan jellegű átnézését jelenti, melyben az eredeti szöveg nyelvhelyességére, egyértelműségére, tömörségére összpontosítunk. A lektorok olyan javaslatokat tesznek, melyek révén a szöveg olvashatóbbá
válik, valamint a lehetséges félreértések és kétértelműségek is kiküszöbölhetőek lesznek.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a munka nem korrektúrázás.
Az Európai Bizottság kiadói irodáiban a folyamat későbbi szakaszában nyújtanak ilyen szolgáltatásokat. A korrektorok inkább az
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elütéseket és a helyesírási hibákat figyelik. A lektorok azonban a
tervezetek nyelvi minőségét vizsgálják még az előtt, hogy azok
törvényjavaslatokként eljutnának az Európai Bizottsághoz, és továbbküldenék őket az Európai Parlamentnek vagy a Miniszterek
Tanácsának.
Hagyományosan a lektorok az úgynevezett szolgálatközi
konzultációs órák idején működnek; vagyis akkor, amikor az
Európai Bizottság egyik szervezeti egysége egy másik szervezeti
egységgel konzultál. Az eredeti szöveg szerzői szolgálata a lektori
szolgálattal is konzultálhat, illetve tanácsot kérhet a szöveg nyelvezetével kapcsolatban.
Ám nemcsak azért célravezető betérni hozzánk ezekben az
órákban, mert ilyenkor könnyen és gördülékenyen zajlik a szerzők
és a lektorok közötti konzultáció, hanem azért is, mert ezek a kéthárom hetes időszakra nyúló konzultációs órák ama kedvező
körülményt jelentik, hogy bár egy-egy törvényjavaslat már szilárd
lábakon áll, de még nem érte el végső formáját. Ugyanis a szöveg
írójának később ki kell egészítenie a szöveget különféle szervezeti
egységek javaslataival. Másrészt azonban az nem éppen előnyös,
hogy ilyenkor olyan szövegekről konzultálunk, melyeket addig
még nem lektorált senki.
Ezen okok miatt már körülbelül 18 hónapja arra buzdítjuk a
fogalmazókat, hogy próbálják munkamenetükbe beiktatni a szövegellenőrzést is még a szolgálatközi konzultációs órákat megelőzőleg, még mielőtt kikérnék az egyes szervezeti egységek véleményét (és lehet, hogy ezek nem is értenek velük egyet). Utóbbi
körülmény még több okot ad arra, hogy szövegeiket már a
kezdetektől fogva rendben tartsák. Úgy hisszük, hogy ez növelni
fogja a jogalkotási folyamat hatékonysági fokát, hiszen ha a
politikai és jogi szakértők ettől kezdve ránéznek egy dokumentumra, akkor a tartalomra tudnak majd összpontosítani, és nem
terelik el figyelmüket, nem lassítják le vagy zavarják őket össze az
eredeti tervezet megfogalmazásának pontatlanságai.
Az utóbbi egy év folyamán jelentősen növekedett azoknak a
szövegeknek a száma, melyeket még a szolgálatközi konzultáció
előtt ellenőriztünk. Hogy a szövegekkel már ilyen korai állapotukban is foglalkozunk, annak legnagyobb hátulütője az, hogy
később sok szervezeti egység fog még megjegyzéseket hozzáfűzni
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a véglegesítendő szöveghez, így tartalmazhat olyan részeket is,
melyeket senki sem nézett át.
Sajnálatos, hogy mi – a lektori szolgálat – egy igen kicsi, 1012 fős csapat vagyunk, s emiatt nincs elég erőforrásunk arra, hogy
másodszorra is ránézzünk a szövegre és a konzultációk után is
lektoráljuk, még akkor sem, ha ez nagyon is hasznos volna.
Csapatunk nem képes arra, hogy minden egyes, az Európai
Bizottság által kiállított dokumentumot átnézzen, mivel borzasztóan sok oldalról van szó.
Épp ezért a lektorok rangsorolják a munkákat, és figyelembe
veszik a súlyukat; olyan dokumentumokat sorolunk előre, melyeknek fokozott nyelvi hatásuk van. Az előre sorolt iratok között pár
kezdeti állapotú, irányelveket megszabó dokumentum is található
(mint amilyenek például a fehér könyvek vagy a közlemények).
Ezek különösen fontosak, mivel a bennük használt nyelvezet a
későbbiek során gyakran önálló életre kel, és többször vissza is tér
sok további dokumentumban, mint például jogszabályokban.
Némely iratokat minden hivatalos nyelvre lefordítanak, vagy
legalábbis a legtöbbre. Vannak olyanok is, melyeket nagy olvasóközönségnek szánnak, s épp ezért fontos, hogy helyes legyen
nyelvhasználatuk. A Bizottság politikai prioritásait is figyelembe
kell venni, s így azoknak a dokumentumoknak kell nagyobb
figyelmet szentelni, amelyek érdemben befolyásolhatják a közvéleménynek az Európai Bizottságról kialakított képét.
A lektoroknak nem áll módjukban azt mondani, hogy „ezt
így kell csinálni”. Ezért a Word szövegszerkesztőben található
„véleményezés” opció segítségével adunk tanácsokat. A dokumentum visszakerül a szöveg írójához, ő pedig eldönti, hogy elfogadjae javaslatokat, avagy sem, hiszen ő felel a dokumentumért. Senki
sem tökéletes, és félreértések, eltérő nézetek is előfordulnak. Ez
annyit jelent, hogy a lektorok nem egyszerűen egy véleményt
mondanak a szövegről, hanem megoldási javaslatokat is tesznek,
avagy gondolatébresztő kérdéseket tesznek fel a fogalmazók
számára. A lektorok nyomon követik, hogy a szöveg írói elfogadják, vagy pedig elvetik javaslataikat, tehát összehasonlítják a
dokumentum lektorálás előtti és utáni változatát.
A Wordben található véleményezés opció lehetővé teszi
megjegyzések beillesztését és kérdések feltevését is; avégett, hogy a
szöveg íróját rábírjuk arra, hogy elgondolkodjon. Tehát például
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olyan kérdéseket szúrhatunk be, mint: „Ez nekem nem világos.
Önnek igen? Gondolja át!” Azt reméljük, hogy ezekkel a
jelzésekkel, illetve javaslatokkal elérjük azt, hogy a fogalmazók
szövegalkotási készsége fejlődjék.
Itt röviden összefoglalnám a nyelv azon jellemzőit, melyekkel nekünk, lektoroknak a leggyakrabban dolgunk van. A megfogalmazás módja nagyon sok esetben tükrözi a fogalmazó nyelvi
gondolkodását. A fogalmazók gyakran anyanyelvükön gondolkodnak, noha egyre inkább angolul szövegeznek. A legfőbb szempont
itt az, hogy amikor egy dokumentumot nagy közönség számára
szövegeznek, akkor az egyszerű angol szórendet, az alany – igei
állítmány – tárgy szórend követendő. Azonban vannak ennél jóval
bonyolultabb mondatok. Főneveket, passzív szerkezeteket gyakrabban használnak más, nem angol nyelvek (kiváltképp az újlatin
nyelvek). Ennek hatására a fogalmazó és az olvasó közti távolság
megnőhet.
A lektorok gyakran úgy látják, hogy nagyon sok olyan
szakzsargonbeli kifejezést kell kiküszöbölniük, melyeket házon
belül megértenek, de a közéletben már nem. Itt különösképp a
rövidítésekre és a mozaikszavakra gondolok. Az emberek úgy
hiszik, hogy ezek velősek, tömörek. Talán még azt is hiszik, hogy
környezetbarátok is, hiszen tintát és a papírt takarítanak meg
akkor, amikor WPO-król (Workplace Options ~ munkahelylehetőségek), NEET-ekről (not in education, employment or training ~
nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő),
ARUPS-ról (ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Regional
Union of Psychological Societies) vagy akár EVEL-ről beszélnek. Az
EVEL Anglia egyes részein igen népszerű mozaikszó a skót
népszavazás következtében. Az EVEL-lel az újságokban
találkoztam, és nem tudtam elhinni, hogy mire is használják ezt a
kifejezést2. Az EVEL mozaikszó jelentése English Votes for English
Laws (az angol törvényjavaslatokra leadott angol szavazatok). Ez
bizony helytelen módja a kommunikációnak. Az ilyen
rövidítésekkel és mozaikszavakkal megtűzdelt szövegek olvasása
szinte lehetetlenné válik. És mindez a TSN miatt van. A Túl Sok
Nagybetű miatt.
E mozaikszó kiejtése megegyezik az evil (~gonosz) angol szóéval (a fordító
megjegyzése).
2

PONTOS FOGALMAZÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL

45

A nyelvhasználat kérdéseinek és szempontjainak fontosságát
példázhatja az az eset, amikor a Bizottság azzal a „küldetéssel”
bízta meg ügynökei, hogy vegyék ellenőrzésük alá a tagállamok
nukleáris telephelyeit. A Bizottság szóhasználatának értelmében
magyarországi tartózkodásom is egy (budapesti) (ki)küldetés volt.
Szülőhazámban, Írországban inkább azt mondanák, hogy hivatali
út. A Bizottság megbízottjait ügynöknek nevezi, ám az Egyesült
Királyságban az ügynök szó inkább titkos ügynököt, kémet jelent.
És a legfontosabb a fenti példa esetében, hogy az ellenőrzés szó
használata vagy nem megfelelő használata igen könnyen visszatetszést válthat ki.
Képzeljük el, hogy a magyar államnak vagy bármilyen más
nemzeti entitásnak azt mondják, hogy a Bizottság ellenőrzése alá
veszi a létesítményeit. Nem, a Bizottságnak ehhez nincs joga, az
azonban kötelessége, hogy ezeket a létesítményeket ellenőrizze.
Ezek a nyelvi finomságok nagyon fontos szerepet játszanak a bizalom és a hitelesség kiépítésében, és mi mint lektorok ezekre a
nem túl szerencsés vagy nem túl előnyös konnotációjú szavakra
folyamatosan árgus szemekkel figyelünk. A fenti példa esetében
sokat pontosítunk a jelentésen azzal, ha valami olyasmit mondunk,
hogy „A Bizottság egy tudósokból álló kutatócsoportot küldött a
tagállamokba, hogy ellenőrizzék a nukleáris telephelyeket”.
Az Európai Bizottság lektorai egyéb szövegezési és
lektorálási szolgáltatásokat is nyújtanak avégett, hogy javuljon a
jogszabálytervezetek szövegeinek minősége. Ahogy erről korábban
már volt szó, a lektori csapat igen kicsi, s ezért nem képes mindent
lektorálni, amit a Bizottság kibocsát. Ezért úgy döntöttünk, hogy
az utóbbi négy évben nem próbáljuk az általunk lektorált
jogszabálytervezetek számát növelni, hanem energiánk és erőforrásaink egy részét arra fordítjuk, hogy már azelőtt is végzünk
lektori és szövegezési szolgáltatásokat, mielőtt egyáltalán elkezdenék írni a szöveget. Remélhetőleg ez a kezdeményezés
tartósabb eredményekhez vezet, és hozzájárul a Bizottságban
dolgozó alkalmazottak szövegezési képességeinek fejlesztéséhez.
Ennek hatására vette kezdetét, 2010-ben az úgynevezett
Clear Writing mozgalom. Ez eleinte arra összpontosított, hogy
felhívja a figyelmet a pontos fogalmazás fontosságára. Mára a
kezdeményezés egy új szintet ért el. Vázlatosan: a Bizottság
munkatársai már tudatában vannak annak, hogy szükséges
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pontosan fogalmazni; sőt, szeretnének megfelelni a pontos
fogalmazás kritériumainak. Így most arra koncentrálunk, hogy
ennek a célnak a megvalósításában gyakorlati segítséget és
támogatást nyújtsunk. Célunk még az is, hogy a pontos fogalmazás
és a lektorálás művészetét integráljuk a jogszabályalkotás egész
folyamatába, mivel ezek a jogszabályok 28 tagállam jövőbeli
törvényeit jelentik.
A lektori szolgálat kiküldi munkatársait a Bizottság különböző szervezeti egységeinek alkalmazottaihoz, és ott a lektorok a
pontos fogalmazással foglalkozó félnapos vagy olykor egész napos
műhelyeket hoznak létre. Van egy segélyvonal is a fogalmazók
számára, ezen keresztül kérdéseket tehetnek fel, miközben jogszabálytervezeteket alkotnak. Ez a vonal egy, kettő vagy három
szó, avagy mondat erejéig használható. Ehhez hozzájön még a
lektorok által fenntartott belső weboldal is, amely tanácsokkal
segíti a különböző dokumentumtípusok (jelentés, levél, sajtóközlemény, weboldal) pontos megfogalmazását.
A lektori szolgálat évente megrendezi a Clear Writing díjkiosztó ünnepséget. Ezen elismerjük és jutalomban részesítjük
azokat a kollégákat, akik sikeresen hoztak létre pontosan megfogalmazott szövegeket. 2014-ben a győzteseket több mint 100
beadott pályázati szöveg közül választottuk ki, ezek közt voltak
jogi szövegek, politikai iratok, alapító okiratok; más szóval olyan
dokumentumok, melyek megszövegezése és fordítása igen nagy
feladatot jelenthet. A rekordmennyiségű nevezés azt mutatja, hogy
a Bizottság alkalmazottjaira hatással vannak a lektori szolgálat által
nyújtott szolgáltatások, és büszkék szeretnének lenni munkájukra.
Az alapvető tanácsok, amelyeket a lektorok adnak (közülük
sokan inkább szövegírónak tekintik magukat), maguktól értetődők. Azonban az emberek olykor elfelejtik, hogy senki sem
tökéletes, s ez igaz a lektorokra is. Így mi, lektorok arra szeretnénk
emlékeztetni az embereket, hogy egy jó szöveg létrehozásához a
kulcsfontosságú kérdések megválaszolása elkerülhetetlen. A 2014es Clear Writing díjkiosztó ünnepségen az Európai Unió
Tanácsának kommunikációs főigazgatója is felszólalt, és az öt W
és egy H elvét (who ’kinek’, what ’miről’, when ’mikor’, where ’hol’,
why ’miért’ és how ’hogyan’) kicsit újraértelmezve vázolta fel. A
következő öt szabályponttal foglalta ezt össze:
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tudd, hogy kihez beszélsz;
tudd, hogy mit akarsz mondani;
válaszd ki elfogulatlanul kommunikációd közvetítő eszközét; e-mail, levél, sms.
tudd, hogy mikor kell írásban, s mikor kell szóban megnyilvánulnod, de leginkább arra figyelj, hogy mikor kell
hallgatnod, avagy leállítanod a számítógépedet;
bízz mások értékítéletében: a kollégáidéban, a helyesírásellenőrző-programokban, vagy épp saját szemedben és
füledben, amikor újra elolvasod, amit leírtál!

A lektori szolgálatnál az a célunk, hogy a külvilágnak szánt
szövegek közérthetően legyenek megfogalmazva. Nem akarjuk
megmondani 500 millió embernek, hogy hogyan fogalmazzon
pontosan. A „Hogyan fogalmazzunk pontosan?” („How to write
clearly?”) című brosúránk olyan általános alapelveket mutat be a
pontos fogalmazás művészetével kapcsolatban, melyek nyelvtől
függetlenül érvényesek. A füzet mind a 24 hivatalos uniós nyelvre
le van fordítva, így mindenki számára elérhető.
Összefoglalva: a lektorok munkája folytatódik és soha nem
ér véget. A törvénykezés egyre összetettebb, és a fogalmazókra
nehezedő nyomás egyre nagyobb. Következésképp elhanyagolhatatlan az, hogy egy anyanyelvi lektor is ellenőrizze az alapdokumentumokat, s így megbizonyosodjunk arról, hogy a fontos és
gondosan előkészített, előterjesztett jogi tartalmak úgy kerülnek a
külvilág szeme elé, hogy elfogadásuk és sikerük esélye a lehető
legjobb.
Lezárásként egy egyetemi éveimre, s később lektori munkásságomra is nagy hatással levő francia író, Albert Camus gondolatait szeretném megosztani. Idézem: „L'essentiel était de bien
faire son métier” (Albert Camus: La Peste). A legfontosabb az,
hogy úgy tedd a dolgod, ahogy azt tenni kell. És amikor a
fogalmazók és a lektorok úgy teszik dolgukat, ahogy azt kell, akkor
emlékezzenek Camus (úgyszólván) ars poeticájára: „A pontosan
fogalmazóknak olvasóik vannak, a zavarosan fogalmazóknak
pedig kommentátoraik”.
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Maleczki József
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PLAIN LANGUAGE IN SWEDEN
Introduction
This article describes briefly how plain language initiatives
have evolved in Sweden over the last 40 years and suggests some
lessons that could be learned and usefully applied in other countries.3
The Swedish take on plain language
In Sweden there is a strong belief that for democracy to
work properly, the authorities must communicate with the public
in a way that the public can understand. This is considered a precondition not only for legal certainty, but to enable the public to
exercise their fundamental rights and to want to participate in the
political process. It also breeds trust in the authorities and makes
people abide by the authorities’ decisions. Moreover, experience
has shown that clear communication saves both time and money.4
Today, practically all democracies in the world share this
view. What makes Sweden interesting is therefore not the analysis
as such, but the very long tradition of plain language initiatives to
improve official documents, and the experience accumulated over
the years.
The term used in Swedish is ‘clear language’ (klarspråk), not
‘plain language’ as in English.5 ‘Clear language’ also covers legal
Most of the English translations of Swedish names and titles that appear in
this article are not official translations. They have been added to facilitate comprehension, based on the assumption that readers will not know Swedish.
4 For specific examples, see for instance Joseph Kimble, ‘Writing for dollars,
Writing to please’ (2012), Carolina Academic Press or Klarspråk lönar sig (Clear
language pays off), Ds 2006:10, Fritzes förlag, Stockholm.
5 The terminological diversity is interesting. In the Nordic countries, in Portugal
and in Mexico, the term clear language is used. English uses the term plain language. In France, you would find simplification of the administrative language, in Spain
modernisation of the legal language, etc. This suggests slightly different angles of
approach.
3
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language, and encompasses all government authorities’ communication with the public.6
The government takes the lead
The Swedish Government led by example. The democratisation processes launched by the Social Democratic government
in the 1960s and 1970s meant that the idea that citizens have a
right to understand administrative documents was promoted at
the highest political level.
Consequently, the government decided to introduce clear
language at the highest level, i.e. when drafting legislation. It felt
that if legislation was drafted in clearer language, this would have a
direct impact on subsequent administrative documents further
down the line.
In 1967, the government issued a set of detailed guidelines
for clear legislative drafting. In 1976, it set up the Revision Unit
through which all draft legislation passes. Such an entity is of
course not necessarily unique to Sweden. What makes the case of
Sweden special and what has proven very effective is that the Revision Unit is made up of lawyers and linguists who are experts in
clear administrative drafting, and that they work together on every
product. When texts are sent back to the ministries, it is not possible to tell which changes were made by the linguists and which
were made by the lawyers.
The language consultants
Once the clear language initiatives were launched, it became
apparent that language experts with the right competence profile
were needed to implement them. For this purpose, in 1978 a new
undergraduate course was created, called the ‘language consultancy programme’ (Språkkonsultprogrammet). This is still going strong7
and is unique in that it is a full undergraduate course to produce
experts in administrative drafting, called language consultants
(språkkonsulter). The curriculum covers subjects such as grammar,
The Language Council of Sweden defines the concept at http://
www.sprakochfolkminnen.se/klarspr%C3%A5k.
7 The programme was launched in Stockholm. Today the programme exists
also at the universities of Umeå, Gothenburg and Lund.
6
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text analysis, pragmatics, sociolinguistics, information design,
rhetoric, history of language, language technology, project management, language policy and language planning. It involves a lot
of practical work and several traineeships.8
The skills offered by graduates of this programme are in
demand on the job market. The graduates find employment in a
range of organisations and companies and at all levels of the public administration, because all public bodies appreciate the value of
effective, clear communication. The language consultants’ work
typically involves linguistic revision, editing, preparing templates
and information material, training and giving advice on how to
write clearly. The graduates become experts in communication in
a broad sense; each is a sort of editor, communicator, journalist,
language teacher, researcher and project manager all in one.
Spreading the word
This approach has produced a lot of academic research and
the thousands of drafting experts working at all levels of government have built up experience over a period of 40 years. The resulting experience has been fed into websites and publications
offering tips and tricks, advice, tests9 and the like. Language policy
organisations, in particular the Language Council of Sweden
(Språkrådet), develop, coordinate and publish this material.10 Each
See Språkkonsultprogrammet, at http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.
jsp?d=1588. Information in English is available at http://www.nordiska.su.se
/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9439&a=64852.
9 Based on academic research on readability, the language policy entity
Språkrådet (Language Council of Sweden) has developed a clear writing test (downloadable at http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skrivaklarsprak/klarsprakstestet.html). It consists of a questionnaire on readability
criteria and exists in three versions: for administrative decisions, for reports and
for judgments. It enables the drafter to carry out a self-assessment of the text
and draws their attention to aspects that improve or lower the text’s readability.
The test also suggests how to improve these aspects.
10 See the Council’s website: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak.html.
Examples of publications: Myndigheternas skrivregler (Drafting Style Guide for Public
Administrations), Ds 2009:38, Statsrådsberedningen, available at http://
www.regeringen.se/sb/d/253/a/131583; Svarta listan – Ord och fraser som kan
ersättas i författningsspråk (The Black List – Words and Phrases that could be substituted
in administrative drafting), available at http://www.regeringen.se/sb/d/108
8
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year the Institute of Language and Folklore even gives a clear
writing award, the Clear Language Crystal, for a particular achievement in the area of plain language work or a particularly welldrafted document.11
The government’s political backing for clear writing and the
undergraduate language consultancy programme are the two key
aspects of the Swedish plain language tradition. However, two
recent developments also deserve a mention: the adoption of the
Swedish Language Act and establishment of the Trust Commission.
The status of the Swedish language
The language situation in Sweden has changed dramatically
in recent years. One major cause has been immigration. Between
10 % and 15 % of the Swedish population is not of Swedish
origin, and uses Swedish as a second language. More than
one million people do not speak Swedish as their mother tongue,
or at all.
In parallel to this, English is gaining ground in all sectors of
society, sometimes to the detriment of the use of Swedish. Most,
if not all, major Swedish multinationals use English as their corporate language, which means that even if Swedes work for a Swedish company in Sweden (such as ABB, Ericsson, Skanska,
Sandvik, etc.), they tend to speak and write in English at work.
There is a similar trend at universities, partly as a consequence of
/a/19775; Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter (How to draft better at
work. A basic guide to informative texts). B. Ehrenberg-Sundin (ed.), 4th ed. 2008.
Norstedts Juridik, Stockholm.
11 See http://www.sprakochfolkminnen.se/kristallen. In 2010, the Appeal court
Hovrätten för Västra Sverige was awarded the prize for a judgment in a case involving economic criminality (available at http://www.vastrahovratten.
domstol.se/Domstolar/vastrahovratten/Kristalldom.pdf). The jury wanted to
draw attention to the courts’ efforts to improve the drafting of judgments, a
text genre well known for its archaic style, which is difficult for the public to
understand. Although Sweden does not have formal rules on how judgments
should be drafted, Swedish judgments tend to be surprisingly similar. In the
prize-winning judgment, however, the judges had opted for a straightforward
non-formal style and a different presentation, with summaries, subheadings and
even visualisation techniques (graphics and tables), to facilitate the reader’s
comprehension of the complex circumstances of the case.
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the Bologna process, with more and more courses given in English rather than in Swedish, including at undergraduate level.
The Language Act
In 2000, Sweden ratified the Council of Europe’s European
Charter for Regional or Minority Languages, which meant that
five languages were granted the formal status of national minority
languages, with the corresponding rights. This process revealed
that Swedish did not have any formal status in Sweden, and actually never had. It had always been taken for granted that Swedish
was the country’s official language. However, it appeared bizarre
to grant formal status to minority languages without Swedish having any formal status.
In combination with the language situation caused by immigration and the growing presence of English, as described above,
the ratification of this Charter triggered a political process to set
up a formal language policy and grant formal status to the Swedish language.
In 2005, the government proposed a language policy for
Sweden.12 In 2008, a bill was tabled13 and in 2009 Sweden adopted
its first Language Act (Språklag). The Language Act lays down a
language policy for Sweden and gives the Swedish language formal
status.14 It states that Swedish is the principal language in Sweden.
As such, Swedish is the country’s common language and should
be useable in all areas of society. The Act says that the public sector has a particular responsibility for this, not least for terminology. It also establishes that the language of the public sector is to
be cultivated, simple and comprehensible. Finally, it goes on to
state that all residents of Sweden are to be given the opportunity
to learn, develop and use Swedish. People whose mother tongue is
Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, (The Best Language – a coordinated language policy for Sweden), Prop. 2005/06:2, available at http://
www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2005/09/prop.-2005062/.
13 Språk för alla – förslag till språklag (A language for everybody – a draft Language Act), 2008/09:153, available at http://www.regeringen.se/rattsdokument
/proposition/2009/03/prop.-200809153/.
14 Språklag (Language Act), 2009:600, official English version available at
http://www.regeringen.se/contentassets/9e56b0c78cb5447b968a29dd14a6835
8/spraklag-pa-engelska.
12
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not Swedish or one of the official minority national languages are
given extensive rights to develop and use their mother tongue.
The application of the Language Act is now giving rise to
interesting developments. What does it mean that Swedish is the
principal language? What does ‘useable in all areas of society’
mean? And what does it mean that the language produced by the
public sector is to be comprehensible? Let us have a look at some
examples to illustrate the issues.
A researcher filed a complaint to the Swedish Ombudsman
because his application for research funding had been turned
down on the grounds that it had been written in Swedish and not
in English, as required by the university. The Ombudsman found
that this was in breach of the law and that an application written
in Swedish should have been accepted.15
Another complaint to the Ombudsman concerned the government’s e-mail addresses, which used domain names in English,
for example lars.svensson@ministry.justice.se. In this case, the
Ombudsman found that although this was not contrary to the law,
it was unfortunate that the government acted in this way, considering its role and status.16 The domain names have since been
reverted into Swedish, with the exception of the Ministry of Foreign Affairs.
Yet another complainant argued that the City of Stockholm
acted in breach of the Language Act by naming a number of entities only in English, without an official Swedish title, for example
the Stockholm Visitors’ Board, Stockholm Business Region, and
Stockholm Entertainment District. In this case, the Ombudsman
did not find sufficient reasons to criticise the City of Stockholm,
but reminded it that public authorities have a special responsibility
to ensure that the Swedish language is used and developed.17
There has even been a court case where a court of first instance found that a city council’s decision to impose a fine for
Decision of the Swedish Ombudsman in case 1811-2008, available at
http://www.jo.se/PageFiles/881/1811-2008.pdf. A similar, more recent case:
http://www.jo.se/PageFiles/1066/1098-2010.pdf.
16 Decision of the Swedish Ombudsman in cases 3913-2009 and 3932-2009,
available at http://www.jo.se/PageFiles/880/3913-2009.pdf.
17 Decision in case 4013-2009, available at
http://www.jo.se/PageFiles/879/4013-2009.pdf.
15
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infringing environmental legislation was void.18 The court found
that the summons stating what the person should do to avoid the
fine was not clear and not sufficiently understandable because it
was written in legal jargon. The court ruled that the person should
not pay a fine.
The Trust Commission
Another, equally important, part of legal language is the language used by courts, as the principle that the public should understand the authorities also applies to the courts. Since courts are
known to be rather conservative, the Swedish Government was
concerned that they would lag behind the developments in the
rest of society.19 Therefore, in 2007 it set up the Trust Commission to study and report on the issue of trust in the courts.20
The Commission’s mandate was to analyse the role of trust
in the relationship between the court and the public. The basic
hypothesis of the Commission's work was that: ‘If efficiency can
be defined as the relationship between costs and effects, trust can
be seen as a lubricant that simplifies and facilitates decisionmaking and shortens the time needed for it. Thus, trust increases
efficiency not only in the judiciary, but in society in general.’
The Commission’s report says: ‘Trust makes people cooperate with the authorities and comply with their decisions, whether
on paying taxes, respecting speed limits or testifying in court. If
trust is lost, it complicates the interaction between individuals and
institutions. If the public loses trust in the courts, it will then be
difficult to operate the judicial system and the rule of law.’
Judgments of the first instance court Nacka Tingsrätt, Miljödomstolen in cases M
2296-09 y M 2305-09.
19 See for instance, Hållbara domslut – en förtroendefråga för rättsväsendet (Sustainable
Judgments – a question of trust in the Judiciary), Åklagarmyndigheten (Swedish
Prosecution Authority), 2004. Or older material such as Domstolsverket (The
Swedish Courts) (1988): Ord och uttryck inom domstolsväsendet (Words and expressions used in court) or (1999): Språk och struktur i domar och beslut (Language and
structure of judgments and court orders).
20 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (Increase trust in the courts –
strategies and proposals), SOU 2008:106, Stockholm 2008, available at
http://www.regeringen.se/contentassets/12726fef03ca4b61a67b5549310d5f4a
/okat-fortroende-for-domstolarna---strategier-och-forslag. Summary in English
on pages 23–36.
18
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On the topic of clear language, the report says: ‘To build
trust in the courts is of course a matter of always ensuring that the
quality of the judgment is good; that legal deadlines are complied
with; that judges can work in an autonomous and independent
way without external pressure; and that there is a possibility to
appeal court decisions. However, this kind of objective or professional quality is not enough. It is equally important to ensure that
the public perceive quality as good. While the objective or professional quality of the court system depends on the knowledge and
competence of the judges, the perception of quality among the
public depends on more subjective issues such as attitudes, values,
and the behaviour of the judges.’
This approach and line of reasoning is based on the principles of total quality management. It is not enough to address only
the product (the judgment) or the individuals (the judges). The
institution as a whole and all aspects of the way it works have to
be considered if changes are to be successful.
The Trust Commission was asked to analyse and identify
factors that influence trust in the courts. It identified eight factors:
1) the accessibility of the courts: the physical accessibility; where
they are located; opening hours; if they are only reachable
by telephone, etc.,
2) the reception: the way people are received; do they have to
stand in a queue for hours; do witnesses have to wait together with the accused person in the corridor, etc.;
3) the duration of the proceedings and the timekeeping;
4) the transparency of the proceedings: to what extent it is clear
what will happen; are the procedures explained, etc.;
5) drafting: how judgments and court orders are drafted;
6) how media present or represent the court;
7) citizens’ understanding of court system and the procedures;
8) the conduct and the behaviour of the judges.
The list clearly shows that drafting is only one important
aspect for trust; others are equally important. On the subject of
drafting clarity, the Trust Commission’s report concluded that:
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The basic principles of clear writing, the tests to check
whether clear writing principles are followed21 and all the
existing materials on plain language are fully applicable to
judgments and court orders.22
The wording has a decisive role. Judges need to review the
drafting of the judgment to ensure that the addressees of
the judgment understand it and that they are convinced and
persuaded by the court’s reasoning.23
Clear drafting should not be at the expense of legal precision. Therefore, it is essential that judges take the lead and
work together with language experts, since the judges are
the ones who know when legal precision may be affected.24

The criteria were as follows: (i) presentation of the judgment; (ii) adaptation
to the addressees; (iii) contents of the judgment; (iv) relation between judgments from different instances; (v) global evaluation/other comments. See
Annex 6 to the report; available at http://www.domstol.se/Pages/124
/bilaga_b.pdf.
22 See the following research studies included in the report: Svåra ord i domar –
Förstår vanliga människor innebörden av juridiska domar? (Difficult words in judgments – Do normal people understand the meaning of court judgments?),
Ulrika Ekman Öst, Mälardalens högskola. See Annex 8 to the report, available
at http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf; Förståelsen av domar – En
intervjuundersökning av advokaters syn på klienternas förståelse av domtexter (Understanding judgments – an interview study of what lawyers think of their clients’
understanding of judgments), Marie Sörlin. See Annex 9 to the report, available
at http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf.
23 An interesting case from Spain regarding the judgment in the famous ‘11-M
judgment’ on the terrorist attacks in Madrid is discussed in López Samaniego
(2010); Documentos profesionales con destinatarios no expertos: El empleo de los mecanismos
referenciales en la sentencia del 11M, Revista Signos, vol. 43, núm. 72, pp. 99–123.
24 En läsbarhetsanalys av domar – Vad är det som gör domar svåra att läsa? Hur avviker
språket från normal sakprosa? Vad tycker juristerna själva? (A readability analysis of
judgments: What makes judgments hard to read? How does the language differ
from normal informative text? What do the lawyers think?), Barbro EhrenbergSundin (2008). See Annex 10 to the report, available at http://www.domstol.se
/Pages/124/bilaga_b.pdf; Christina Ramberg, professor in Civil Law, argues in
an article that in her experience, it is not the most senior lawyers who overcomplicate matters when drafting but rather the newly graduated. She advocates for the introduction of courses in plain language drafting at the Faculty of
Law to raise awareness among students; article available at
http://www.dagensjuridik.se/2011/10/christina-ramberg-unga-kranglar-till21
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To ensure clear drafting, total quality management needs to
be applied. This requires support at the highest level of the
organisation. A structure must be created in which total
quality management is mainstreamed. Strategies and action
plans must be created, developments monitored, and practices reviewed to check that the goals were achieved. If they
were not, changes must be made.

The Trust Commission’s report was sent for consultation to
all 80 courts in Sweden. Interestingly, all the courts fully subscribed both to the findings and to the recommendations. This
shows support for clear drafting among the legal profession. As a
result, the Swedish courts themselves set up a clear drafting strategy and action plan,25 which by 2014 had been implemented successfully. The clear drafting strategy proposed that:





formal rules are drawn up for the presentation and layout of
judgments and court orders (rather than leaving them to the
discretion of the individual court or judges);
drafting guidelines are set out both for readability (clear language) and for how to present the legal arguments in the
judgment;
drafting training is given to all drafters in court;
the process is monitored yearly, also academically via research on readability, etc.

Conclusions
In this paper I have briefly described the main features of
plain language in Sweden. This tradition is necessarily anchored in
the Swedish cultural context. Having said that, I believe that there
are some facts that are of general interest and some conclusions
det-i-onodan. Ann Blückert, in turn, analyses in her PhD thesis the linguistic
norms taught to law students. She concludes that it is not enough to raise terminological awareness, but that stylistic and pragmatic competences should also
be improved: Blückert, A. (2010): Legalese – a new language?: A study of the
language socialisation of law students, Uppsala University, available at
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:282867.
25 Adopted on 21 December 2010, Dnr. 783-2010. A new strategy with recommendations was proposed in 2014.
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from the Swedish experience that can be usefully applied in other
contexts.
Firstly, as the Swedish Government realised 40 years ago, it
is important to ensure that legislation is drafted clearly. If it is not,
formulations from the legislation will trickle down to all related
documents and appear in other texts which are supposed to be
much less formal. Ensuring that the language used in legislation is
clear is also important to get the buy-in and approval of the legal
profession, because lawyers are (understandably) reluctant to accept paraphrasing of the law.
Secondly, even if there is no political support for clear legislation, applying the basic principles of clear writing to legal texts
can still improve readability. Academic research has been distilled
into drafting tips and tricks to help legal drafters.
Thirdly, despite objecting first, today, after 40 years of systematic work on clarity, members of the legal profession have
learnt how to express complex things in a clear way. When consulted on the Trust Commission’s conclusions and recommendations, not one single court raised objections. This confirms the
argument made by Joe Kimble in the article Answering the Critics of
Plain Language that there is much less conflict between clarity and
legal precision than lawyers sometimes tend to believe. By writing
clearly, you tend to improve legal precision.26
Fourthly, the government’s decision to have lawyers draft
together with linguists has worked extremely well and has enabled
both professions to learn from each other.
Fifthly, it takes time to change drafting habits, since this involves changing beliefs, attitudes and conventions. It is neverending because with every new text the work starts all over again.
Since clear drafting and plain language are not just one-off initiatives, it is important to apply total quality management principles.
Clear writing must be an integral part of the workflow.
Lastly, there is now an international push for clear writing.
International conferences are held by organisations such as Clarity
or Plain, associations promoting plain legal language. Participating
in such conferences, learning about different approaches, drafting
26

Kimble, J. (1994-1995): ‘Answering the Critics of Plain Language’, The Scribes
Journal of Legal Writing, Lansing.
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traditions and success stories is both inspiring and thoughtprovoking.
Clear writing is an area where there is so much to be done
and so much room for improvement that it definitely has a very
bright and promising future.
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Európai Bizottság, Fordítási Főigazgatóság

KÖZÉRTHETŐ NYELVHASZNÁLAT SVÉDORSZÁGBAN
Bevezetés
Ebben az értekezésben röviden ismertetjük, hogy hogyan
fejlődtek a közérthető nyelvhasználatot szorgalmazó kezdeményezések Svédországban az elmúlt 40 évben. Valamint ajánlunk néhány gyakorlatot, amelyeket más országok is megtanulhatnak és
hasznosan alkalmazhatnak.27
A közérthető nyelvhasználat: egy svéd kezdeményezés
A svédekben az a szilárd meggyőződés él, hogy a jogbiztonsághoz és a jól működő demokráciához nagy szükség van arra,
hogy a közigazgatási szervek úgy kommunikáljanak az állampolgárokkal, hogy ők azt meg tudják érteni. Ez a megértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok tudják alapvető jogaikat gyakorolni,
részt akarjanak venni a politikai életben, és megbízzanak a hatóságokban, elfogadják döntéseiket. Tapasztalataink szerint a közérthető kommunikációval még időt és pénzt megtakaríthatunk.28
Manapság a világon minden demokratikus állam ezen az állásponton van. Így Svédország esetében sem maga az elemzés,
avagy a téma iránti érdeklődés érdekes, hanem inkább a hivatalos
iratok közérthetőbbé tételének hosszú hagyománya és az évek
során e téren felgyűlt tapasztalatok.
A svédben a „pontos nyelvhasználat” (angol: clear language,
svéd: klarspråk) kifejezést használják, és nem a „közérthető nyelv-

Az ebben az értekezésben megjelenő svéd nevek és címek angol fordításának
többsége nem hivatalos fordítás. Ezek az angol nyelvű kiegészítések a megértést
kívánják elősegíteni, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az olvasók nem
értenek svédül.
28 A konkrét példákat lásd: Joseph Kimble „Writing for dollars, Writing to
please” (2012), Carolina Academic Press vagy Klarspråk lönar sig (a pontos fogalmazás kifizetődik), Ds 2006:10, Fritzes förlag, Stockholm.
27
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használat”-ot (angol: plain language), mint az angolok.29 A „pontos
nyelvhasználat” kifejezés magába foglalja a jogi nyelvezetet és a
közigazgatási szervek kommunikációját a köznéppel.30
A kormány magához veszi a gyeplőt
A svéd kormány példamutató e tekintetben. A demokratizálási folyamat, melyet a svéd Szociáldemokrata kormány indított
el az 1960-as és 1970-es években, azt eredményezte, hogy az állampolgárok azon joga, hogy a közigazgatási iratokat megérthessék, a legfelső politikai rétegben is követőkre talált.
Ebből következőleg a kormány úgy döntött, hogy bevezeti a
pontos nyelvhasználatot ebben a rétegben is, magyarán a jogszabályalkotás során. Érzékelni lehetett, hogy ha a jogszabályokat
pontosabban fogalmaznák meg, akkor annak közvetlen hatása
lenne a további, újonnan megalkotott közigazgatási iratok sorára.
1967-ben a kormány több, a pontos jogi fogalmazásról szóló részletes útmutatót adott ki. 1976-ban felállították az úgynevezett Felülvizsgálati Bizottságot (Revision Team), ezen az összes
jogszabálytervezet keresztülfut. Ilyennel persze nemcsak Svédországban találkozhatunk, hanem más országokban is. Mégis egyedivé és jól működővé teszi ezt a Felülvizsgáló Bizottságot, hogy
találunk benne jogászokat is, és nyelvészeket is. Ezek az emberek
együtt dolgoznak, s munkájuk eredménye, a minisztériumokhoz
később visszakerülő törvénytervezetek is közösek. Így tehát azt
sem lehet megmondani, hogy mely módosítások származnak a
jogászoktól, s melyek a nyelvészektől.

A terminológiai sokszínűség igen érdekes. Az északi országokban, valamint
Portugáliában és Mexikóban a pontos nyelvhasználat (angol: clear writing), Angliában a közérthető nyelvhasználat (angol: plain language), Franciaországban a
közigazgatási nyelvhasználat egyszerűsítése (angol: simplification of the
administrative language), Spanyolországban pedig a jogi nyelv modernizációja
(angol: modernisation of the legal language) kifejezéseket használják. Ezek alapján
feltételezhető, hogy a megközelítések is némileg eltérnek.
30 A fogalom Svédország Nyelvi Tanácsa (Language Council of Sweden) által
adott meghatározása a következő hivatkozáson keresztül érhető el:
http://www.sprakochfolkminnen.se/klarspr%C3%A5k
29
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A nyelvi tanácsadók
Nem sokkal a fenti kezdeményezések után világossá vált,
hogy megfelelően képzett szakemberekre van szükség, és ezért
1978-ban egy teljesen új egyetemi szakot hoztak létre Nyelvi Tanácsadói Program (angol: Language Consultancy Programme, svéd:
Språkkonsultprogrammet) néven. Ez a szak mind a mai napig nagyon
sikeres31 és egyedülálló abból a szempontból, hogy egy olyan teljes
jogú felsőoktatási alapképzésről van szó, mely a közigazgatási szövegezésben jártas szakembereket, úgynevezett nyelvi tanácsadókat
(angol: language consultants, svéd: språkkonsulter) képez. Tanmenete a
következő tárgyakból épül fel: nyelvtan, szövegelemzés, mondattan, szociolingvisztika, közlésmódszertan, retorika, nyelvtörténet,
nyelvtechnológia, ügyvezetői ismeretek, nyelvpolitika és nyelvi
tervezés. A szak elvégzéséhez tartozik még sok gyakorlati munka
és számos külső gyakorlat teljesítése is.32
A képzés diplomásai olyan szakértelemre tesznek szert, mely
a mai munkaerőpiacon igen keresett. A képzés diplomásai szervezeteknél, cégeknél, a közigazgatás különböző szintjein kapnak
munkát, mivel minden közszerv nagyra becsüli a hatásos, pontos
kommunikáció értékét. A nyelvi tanácsadók munkája leginkább
nyelvi ellenőrzésből, lektorálásból, minták és tájékoztatók elkészítéséből áll, továbbá gyakorlati oktatásokat tartanak, tanácsokat
adnak arra, hogy miképp kell pontosan fogalmazni. A diplomások
tágabb értelemben véve a kommunikáció szakértői lesznek; mindannyian bizonyos mértékig lektorok, szóvivők, újságírók, nyelvtanárok, kutatás- és programügyi igazgatók egyszerre.
Az ige hirdetése
Ez a megközelítés eredményeként nagyon sok kutatás indult
meg, és a több ezernyi (a közigazgatás különböző területein dolgozó) szakmabeli tapasztalatok sokaságára tett szert az elmúlt 40
évben. Az imént említett tapasztalatok meg is testesültek honlapos

A képzés Stockholmban indult. Mára már Umeå, Gothenburg és Lund egyetemein is megtalálható.
32 Lásd Språkkonsultprogrammet,
http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=1588. Angolul pedig:
http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9439&a=64852
31
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anyagok és fogásokkal, tanácsokkal, ellenőrző sorokkal33 stb. ellátott publikációk formájában. Ezeket az anyagokat a nyelvpolitikai
szervezetek, kiváltképp Svédország Nyelvi Tanácsa (angol: Language Council of Sweden, svéd: Språkrådet) fejleszti, rendezi és közli.34
A Nyelv- és Folklórintézet (angol: Institute of Language and Folklore)
minden évben odaítéli a pontos fogalmazási díjat, a Pontos
Nyelvhasználat Kristályát (angol: Clear Language Crystal) valamiféle,
a közérthető nyelvhasználat területén elért eredményért, avagy egy
különösen jól megfogalmazott iratért.35
Az olvashatóságról folytatott akadémiai kutatásokat alapul véve a Språkrådet
nyelvpolitikai szerv (magyar: Svédország Nyelvi Tanácsa, angol: Language Council of
Sweden) egy pontos fogalmazási ellenőrző sort hozott létre (letölthető itt:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak/att-skriva-klarsprak
/klarsprakstestet.html). Ez az olvashatósággal kapcsolatos kérdőív, melynek
három változata a következő területek ellenőrzésére szolgál: közigazgatási döntések, jelentések és ítéletek. A fogalmazó számára lehetővé teszi azt, hogy saját
szövegét önmaga ellenőrizze, s felhívja a figyelmét arra, hogy mi javít vagy épp
mi ront egy szöveg olvashatóságán. Az ellenőrző sor ráirányítja a figyelmét
azokra a szempontokra, amelyeknek, alkalmazásával javíthat a szövegén.
34 Lásd a Tanács honlapját: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak.html.
Példaként említhető publikációk: Myndigheternas skrivregler (Drafting Style Guide for
Public Administrations), Ds 2009:38, Statsrådsberedningen, available at
http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/131583; Svarta listan – Ord och fraser som
kan ersättas i författningsspråk (The Black List – Words and Phrases that could be
substituted in administrative drafting), elérhető: http://www.regeringen.se
/sb/d/108/a/19775; Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter (How to
draft better at work. A basic guide to informative texts). B. Ehrenberg-Sundin (ed.), 4th
ed. 2008. Norstedts Juridik, Stockholm.
35 Lásd: http://www.sprakochfolkminnen.se/kristallen. 2010-ben a fellebviteli
bíróság, a Hovrätten för Västra Sverige elnyerte a díjat egy olyan ítéletért, mely egy
környezetbűnözési ügyhöz tartozott (elérhető: http://www.vastrahovratten.
domstol.se/Domstolar/vastrahovratten/Kristalldom.pdf). A bíró arra kívánta
felhívni a figyelmet, hogy a bíróság próbál javítani az ítéletek szövegezésén, egy
olyan szövegformán, mely archaikus, s így a köznép számára nehezen érthető
stílusáról ismert. Bár Svédországban nincs egységes szabályozás abban a tekintetben, hogy hogyan is kell egy ítéletnek kinéznie, mégis a svéd ítéletek szövegezése általában meglepően egységes. A díjnyertes ítéletben azonban a bírák a
lényegre törő, informális stílust és a szöveg más megjelenítését választották;
összefoglalókat, címsorokat és még vizuális kiegészítéseket (grafikák és táblázatok) is használtak, hogy segítsék az olvasóknak megérteni az ügy összetett körülményeit.
33
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A kormány politikai támogatása és a nyelvi tanácsadói felsőfokú alapképzés a svéd közérthető nyelvezet hagyományának két
fő eleme. Ezek mellett két másik fejlemény is megemlítendő: a
svéd nyelvtörvény (Swedish Language Act) elfogadása és a Bizalmi
Tanács (Trust Commission) felállítása.
A svéd nyelv státusa
Az utóbbi évtizedekben a nyelvi helyzet drámaian megváltozott Svédországban. Ennek egyik legfőbb oka a bevándorlás. A
svéd lakosság 10-15%-át olyan emberek alkotják, akik egy másik
országban születtek, s így csak második nyelvük a svéd. Több,
mint egymillió ember nem anyanyelveként beszéli a svédet, ha
egyáltalán beszéli.
Ezzel párhuzamosan az angol a társadalom minden szektorában egyre dominánsabbá válik, néha a svéd nyelv kárára. Az
összes – ha nem az összes – nagy svéd multinacionális cég az angolt használja vállalati nyelveként, ami azt jelenti, hogy még ha
Svédországban svéd cégnél dolgoznak is a svéd nemzetiségű emberek (mint például az ABB, az Ericson, a Sandvik stb.) a munkahelyükön angolul beszélnek. Az egyetemeken hasonló tendencia
figyelhető meg; egyre több kurzust tartanak inkább angolul semmint svédül még a felsőfokú alapképzéseken is. Ez egyébként
részben a Bologna-folyamat eredménye.
A nyelvtörvény
2000-ben Svédország elfogadta az Európai Tanács kisebbségi nyelvekről szóló egyezményét, s ennek eredményeképp öt
nemzetiségi nyelv kapta meg a kisebbségi nyelv státusát, valamint
az ezzel járó jogokat. Ez a folyamat rámutatott arra, hogy a svéd
nyelvnek nincs semmilyen hivatalos státusa Svédországban. Soha
nem is volt. Magától értetődött, hogy a svéd nyelv mindig is az
ország anyanyelve volt. Azonban bizarrnak hatott az, hogy a kisebbségi nyelvek immár a hivatalos nyelvek rangjára emelkedtek, a
svéd azonban még akkor sem. A bevándorlás következményeképp
kialakult nyelvi helyzet és az angol nyelv előretörésének hatására
(mint ahogy arról fentebb is szóltunk) ennek az egyezménynek a
jóváhagyása egy olyan folyamatot indított el, melynek célja az volt,
hogy megteremtse a svéd nyelv hivatalos státusát és kialakítsa a
hivatalos nyelvpolitikát is.
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2005-ben a kormány egy nyelvtörvény-javaslatot nyújtott be
Svédországban.36 2008-ban előterjesztettek egy törvényjavaslatot37
és 2009-ben Svédország elfogadta első nyelvtörvényét (Språklag).
A nyelvtörvény lefekteti a svéd nyelvpolitika alapjait és a svéd
nyelvnek hivatalos státust biztosít38. A nyelvtörvény kimondja,
hogy a svéd a fő nyelv Svédországban. Mint az ország fő nyelve
egyben a társadalom közös nyelve is, s ezért a közélet összes színterén használható kell, hogy legyen. A törvény értelmében utóbbiak biztosítása főleg a közszféra feladata, a terminológiáról nem is
szólva. Azt is törvénybe foglalták, hogy a közszféra nyelvezetének
egyszerűnek és közérthetőnek kell lennie. S végül az is olvasható
ebben a dokumentumban, hogy az ország összes állampolgárának
lehetővé kell tenni, hogy tanulhassa, ápolhassa és használhassa a
svéd nyelvet. Akiknek nem a svéd az anyanyelvük, és nem is más,
államilag elismert kisebbségi nyelv, azoknak is igen sok joguk van
anyanyelvük használatára és ápolására.
A törvény hatálybaléptetése most egy érdekes kérdést vet
fel: mit is jelent az, hogy a svéd a fő nyelv? Mit jelent az, hogy
használatát az élet összes színterén biztosítani kell? És mit jelent
az, hogy a közszféra szövegeinek közérthetőnek kell lenniük? A
probléma érzékeltetésének céljából alább pár példát olvashatunk.
A svéd állampolgári jogok biztosához egy panasz érkezett,
melyben egy kutató azt sérelmezte, hogy kutatási támogatásért
beadott pályázatát azért utasították el, mert svéd nyelven írta meg,
nem angolul – mint ahogy azt az egyetem kívánta. Az ombudsman
úgy találta, hogy az elutasítás jogtalan volt; a svédül írt pályázatot
el kellett volna fogadni.39

Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik, (A legjobb nyelv – egy koordinált
nyelvpolitika Svédország számára), Prop. 2005/06:2, elérhető: http://
www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2005/09/prop.-2005062/.
37 Språk för alla – förslag till språklag (Nyelv mindenkinek – egy nyelvtörvény
tervezete), 2008/09:153, elérhető: http://www.regeringen.se/rattsdokument
/proposition/2009/03/prop.-200809153/.
38 Språklag (nyelvtörvény), 2009:600, a hivatalos angol változat elérhető:
http://www.regeringen.se/contentassets/9e56b0c78cb5447b968a29dd14a6835
8/spraklag-pa-engelska.
39 A svéd állampolgári jogok biztosának döntése a 1811-2008 ügyben elérhető:
http://www.jo.se/PageFiles/881/1811-2008.pdf. Egy hasonló, újabb eset:
http://www.jo.se/PageFiles/1066/1098-2010.pdf.
36
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Egy másik esetben egy állampolgár panaszt tett a kormány
e-mail címei miatt. A svéd kormány elektronikus címei a következő mintára készültek: lars.svensson@ministry.justice.se. Az állampolgári jogok biztosa úgy találta, hogy ebben az esetben nincs szó
törvénysértésről, de nem szerencsés az, hogy a kormány – tekintettel státusára és szerepére40 – ilyen példát mutat. A hálózati tartományneveket azóta már visszaírták svédre a Külügyminisztérium
kivételével.
Egy másik panaszban mégis azzal érveltek, hogy Stockholm
város megszegte a nyelvtörvényt azzal, hogy bizonyos szervek
nevét csak angolul, hivatalos svéd fordítás nélkül adta meg (például: Stockholm Visitors’ Board, Stockholm Business Region,
Stockholm Entertainment District). Ebben az ügyben az állampolgári jogok biztosa nem talált megfelelő okot arra, hogy kritizálja
Stockholm várost. Ám emlékeztette őket arra, hogy a közszerveknek kiemelt felelősségük van abban, hogy a svéd nyelv használatát
és fejleszthetőségét biztosítsák.41
Egy esetből bírósági ügy is lett, amelyben a bíróság elsőfokú
döntésének értelmében a városi tanács által kiszabott környezetvédelmi bírság jogtalan volt.42 Az indoklás szerint az idézés nem
volt egyértelmű a sok jogi zsargon miatt, s így nem lehetett érteni,
hogy mit is kellett volna tennie az érintett félnek azért, hogy a bírságot elkerülje. A bíróság úgy döntött, hogy az alperesnek nem
kell bírságot fizetnie.
A Bizalmi Testület
A jogi nyelv másik nagy jelentőségű része a bírósági nyelv,
mivel a Bíróságokra is érvényes az az alapelv, miszerint a hatóságoknak közérthetően kell kommunikálnia. Köztudomású, hogy a
bírói testületek nyelvhasználata nagyon konzervatív, s ezért a
kormány attól tartott, hogy a bíróságok elmaradnak a fejlődésben
a társadalom egyéb rétegeihez képest.43 A kormány ezért 2007-ben
A svéd állampolgári jogok biztosának döntése a 3913-2009 és a 3932-2009
ügyben elérhető: http://www.jo.se/PageFiles/880/3913-2009.pdf.
41 A döntés a 4013-2009 ügyben elérhető: http://www.jo.se/PageFiles
/879/4013-2009.pdf.
42 A Nacka Tingsrätt, Miljödomstolen elnevezésű elsőfokú bíróság ítélete a M 229609 y M 2305-09 ügyben.
43 Lásd például, Hållbara domslut – en förtroendefråga för rättsväsendet (Fenntartható
ítéletek – egy, az ítélkezésbe vetett bizalommal kapcsolatos kérdés),
40
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felállította a Bizalmi Testületet (Trust Commission), hogy az tanulmányozza a bíróságokkal szembeni bizalmatlanságot, s arról
készítsen jelentést.44
A Testületet azzal bízták meg, hogy derítse ki, milyen szerepe van a bizalomnak a bíróság és az állampolgárok közötti viszonyban. A Testület munkájának fő tétele a következő: „Ha a
hatékonyságot a költségek és az eredmények egymáshoz való arányával határozzuk meg, akkor a bizalomra úgy tekinthetünk, mint
egy katalizátorra, amely egyszerűbbé és gördülékenyebbé teszi a
döntéshozatalt, ezzel lerövidíti a hozzá szükséges időt. Így a bizalom növeli nagyjában és egészében véve a társadalom hatékonyságát, ezért az igazságszolgáltatásét is.”
A jelentés a következőket állapította meg: „A bizalom az
egyik olyan tényező, melynek hatására az emberek hajlandók lesznek együttműködni a hatóságokkal és tiszteletben tartani döntéseit, bármire vonatkoznak is: adófizetésre, a sebességkorlát betartására, avagy bírósági tanúskodásra. Ha az emberek elveszítik bizalmukat, akkor az egyének és az intézmények közti interakció bonyolultabb lesz. Ha az emberek elvesztik a bíróságokba vetett hitüket, akkor bajossá válik a jogi rendszer működtetése, valamint a
törvényi előírások betartatása.”
A pontos fogalmazás témaköréről a következőképp szól a
jelentés: „Ahhoz, hogy az emberek bizalommal forduljanak a bíróságokhoz, természetesen szükséges, hogy mindig meggyőződhessenek a bírói munka minőségének jóságáról, legyenek a jogi határidők betartva; a bírák dolgozzanak önállóan, autonóm módon,
külső nyomás nélkül; és legyen lehetőség a fellebbezésre. Az ilyen
jellegű, objektív szakmai minőség azonban nem elegendő. Ugyanolyan fontos az is, hogy az elvégzett munka minőségi mivoltát a
Åklagarmyndigheten (Svéd Büntetőeljárási Hatóság), 2004. vagy korábbi anyagokat, mint: Domstolsverket (A svéd bíróságok) (1988): Ord och uttryck inom
domstolsväsendet (A bíróságon használt szavak és kifejezések) vagy (1999): Språk
och struktur i domar och beslut (Az ítéletek és a bírósági rendelkezése nyelve, szerkezete).
44 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag (Növeljük a bizalmat a bíróságok irányában – stratégiák és ajánlások), SOU 2008:106, Stockholm 2008,
elérhető: http://www.regeringen.se/contentassets/12726fef03ca4b61a67b55
49310d5f4a/okat-fortroende-for-domstolarna---strategier-och-forslag. Az angol
nyelvű összefoglaló a 23–36. oldalon található.
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közvélemény is akként érzékelje. A bírósági rendszer objektív vagy
szakmai minősége a bírók tudásától és kompetenciájától függ, a
közvélemény minőségfelfogása viszont sokkal szubjektívebb alapokon nyugszik, például a bírók hozzáállásán, értékrendjén, viselkedésén.”
E látásmód és e gondolkodásmód megszilárdulásának alapja
a teljes körű minőségirányítás, és ez azt jelenti, hogy nem elegendő
csak a produktumot (például az ítéletet) vagy csak az egyéneket (a
bírákat) figyelembe venni. Az egész intézményt kell egészében
látni, minden funkcióját és minden egyes részletét ahhoz, hogy
javítani tudjunk a minőségen.
A Bizalmi Testület feladata az volt, hogy azonosítsa és elemezze azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a bíróságokba
vetett bizalmat. A kutatásban nyolc ilyen tényezőt neveztek meg:
1) A bíróságok hozzáférhetősége: a fizikai hozzáférhetőségük; a
nyitvatartási idejük; hol található a székhelyük; elérhetőek-e
telefonon kívül máshogy, avagy sem; stb.
2) Az emberek fogadása a bíróságokon: órákat kell-e sorba állniuk, a szemtanúknak és a vádlottaknak egy folyosón kell-e
várniuk, stb.
3) Az eljárások időtartama, az időkorlátok betartása.
4) Az eljárások átláthatósága: mennyire átlátható, hogy mi fog
történni az eljárásban; hogyan zajlanak a (jogi) eljárások.
5) A szövegezés kérdése: hogyan szövegezik meg az ítéleteket és
a bírósági határozatokat.
6) Hogyan mutatja be és milyen színben tünteti fel a média a bíróságot.
7) Megértik-e a polgárok a bírósági rendszert és az eljárásrendet.
8) A bírók vezetési stílusa és magatartásuk.
A lista azt is egyértelműen megmutatja, hogy a bíróság iránti
bizalom ügyében a szövegezés csupán az egyik fontos tényező, s a
többi tényező is azonos jelentőségű. A pontos fogalmazás témakörével kapcsolatban a Bizalmi Testület jelentése a következőket
állapította meg:

KÖZÉRTHETŐ NYELVHASZNÁLAT SVÉDORSZÁGBAN






69

A pontos fogalmazás alapelvei, az ezeknek az alapelveknek
az érvényesülését ellenőrző tesztek45 és minden, a közérthető nyelv használatához kapcsolódó segédanyag alkalmazható
az ítéleteknél és a bírósági határozatoknál.46
A megfogalmazás döntő fontosságú. A bíráknak felül kell
vizsgálniuk az ítélkezés szövegezési hagyományait avégett,
hogy ítéleteiket az érintett felek számára érthetővé tegyék, és
hogy az ítéletek indoklása meggyőző legyen az imént említett felek számára.47
A pontos megfogalmazás nem mehet a jogi pontosság rovására. Ehhez arra van szükség, hogy a bírák (akik együtt dolgoznak a nyelvi szakértőkkel) kezükbe vegyék az irányítást,
hiszen ők tudják, hogy hol van az a határ, melynek átlépése
esetén a jogi pontosság kérdésessé válhat.48

A kritériumok a következők voltak: (i) az ítélet közlésének módja; (ii) illeszkedés a célközönséghez; (iii) az ítélet tartalma; (iv) az ítélet kapcsolata más eljárások ítéleteivel; (v) összefoglalás/egyéb hozzáfűzések. Lásd a 6-os számú mellékletet; elérhető: http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf.
46 Lásd a következő kutatásokban, melyek megtalálhatók a jelentésben: Svåra ord
i domar – Förstår vanliga människor innebörden av juridiska domar? (Nehéz szavak az
ítéletekben – Megértik az átlag emberek az ítéleteket?), Ulrika Ekman Öst,
Mälardalens högskola. Lásd a jelentés 8-as számú mellékletét, elérhető:
http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf; Förståelsen av domar – En
intervjuundersökning av advokaters syn på klienternas förståelse av domtexter (Az ítéletek
megértése – egy interjútanulmány arról, hogy mit gondolnak a jogászok arról,
hogy mit értenek meg ügyfeleik az ítéletekből), Marie Sörlin. Lásd a jelentés 9-es
számú mellékletét, elérhető: http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf.
47 Egy érdekes spanyol ügy, mely a hírhedt 11-M, a madridi terrorista
támadásokkal kapcsolatos ítéletet tárgyalja: López Samaniego (2010); Documentos
profesionales con destinatarios no expertos: El empleo de los mecanismos referenciales en la
sentencia del 11M, Revista Signos, vol. 43, núm. 72, pp. 99–123.
48 En läsbarhetsanalys av domar – Vad är det som gör domar svåra att läsa? Hur avviker
språket från normal sakprosa? Vad tycker juristerna själva? (Egy elemzés az ítéletek
olvashatóságáról: Mi teszi az ítéleteket nehezen olvashatóvá? Miben tér el a
szöveg az átlag informális szövegtől? Mit gondolnak a jogászok?), Barbro
Ehrenberg-Sundin (2008). Lásd a jelentés 10-es számú mellékletét, elérhető:
http://www.domstol.se/Pages/124/bilaga_b.pdf; Christina Ramberg, a
polgárjog professzora, azzal érvel a cikkben, hogy saját tapasztalatai szerint
általában nem az idősebb jogászok azok, akik túlbonyolítják a szövegezést,
hanem épp a friss diplomások. Ramberg azt szorgalmazza, hogy vezessenek be
fogalmazás közérthető nyelven szemináriumokat a jogi karokon, hogy a
45
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A pontos megfogalmazás érvényesítéséhez teljes körű minőségbiztosításra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a szervezet
legfelső vezetésének támogatására van szükség. Szóval a
szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a teljes körű minőségbiztosítás szervezőelvvé váljék benne. Stratégiákat, cselekvési terveket kell kidolgozni; a fejlesztéseket nyomon kell követni; ellenőrizni kell, hogy a gyakorlatban megvalósulnak-e
az elérendő célok; és ha nem, akkor át kell dolgozni bizonyos elemeket.

A Bizalmi Testület jelentését mind a 80 svéd bíróságnak
megküldték, és érdekes, hogy mindegyik elfogadta az elemzéseket
és a javaslatokat. Ebből látszik, hogy a jogi szakmán belül is felkarolják a pontos fogalmazás ügyét. Ennek eredménye, hogy a svéd
bíróságok kidolgozták és működésbe hozták a pontos fogalmazás
stratégiáját és cselekvési tervét,49 és 2014-ig sikeresen gyakorlatba
ültették. A pontos fogalmazás stratégiája a következőket javasolja:


Az ítéletek és a bírósági határozatok szövegezésére hivatalos
szabályok és minták létrehozása (tehát nem szabad hagyni,
hogy ezek a bíróságok egyéni meglátásai szerint alakuljanak).



Fogalmazási útmutatók készítése az olvashatóság (a pontos
fogalmazás), valamint a jogi érvelés (a jogi érvelés ítéletekben való megjelenítésének) segítésére.
Minden bírósági fogalmazó szövegezésből való továbbképzése.
Évenkénti ellenőrzés, melyhez az olvashatóságról folytatott
akadémiai kutatások is társulnak, stb.




hallgatók fogalmazásbeli tudatosságát növeljék; a cikk elérhető:
http://www.dagensjuridik.se/2011/10/christina-ramberg-unga-kranglar-tilldet-i-onodan. Ann Blückert viszont doktori disszertációjában a joghallgatóknak
tanított nyelvi normákat elemzi. Arra a következtetésre jut, hogy nem elég a
terminológiai tudatosságot fejleszteni, hanem hangsúlyt kellene fektetni a
stilisztikai és pragmatikai kompetenciák fejlesztéseire is: Blückert, A. (2010):
Jogiul – egy új nyelven?: Egy tanulmány a joghallgatók nyelvi szocializációjáról,
Uppsala University, elérhető: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=
diva2:282867.
49 Elfogadva 2010. december 21-én, Dnr. 783-2010. Egy új, javaslatokkal
ellátott stratégiát 2014-ben indítványoztak.
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Következtetések
Ebben az írásban röviden összefoglaltam a svéd közérthető
nyelvezet fontosabb jellemzőit. Ez a hagyomány szükségszerűen a
svéd kulturális kontextusba van ágyazva. Ebből következően, úgy
hiszem, vannak olyan általános érdeklődést kiváltó tényezők és a
svéd tapasztalatból levezethető következtetések, melyek más kontextusok számára is hasznosak lehetnek.
Először is, ahogy erre a svéd kormány már 40 éve rájött,
fontos a jogszabályok pontos megfogalmazása. Ha ez nem így
történik, akkor a megfogalmazásbeli pontatlanságok minden kapcsolódó dokumentumban felütik a fejüket és olyan szövegekben is
megjelennek, melyek elvileg kevésbé hivatalosak. Az is fontos,
hogy a jogi szakma elismerje és befogadja ezeket a megfogalmazásokat, hiszen a jogászok természetes okok miatt gyakran vonakodnak elfogadni a jogszabályok átfogalmazását.
Másodszor: Ha a politika nem is támogatja a közérthető jogszabályalkotást, a pontos fogalmazás alapelveit felhasználva még
akkor is javíthatunk a jogi szöveg olvashatóságán. Akadémiai kutatások segítségével olyan fogalmazási gyakorlatokat és fogásokat állítottak össze, melyek segítik a jogi szakma fogalmazóit.
Harmadszor: A kezdeti tiltakozások ellenére, a közérthetőségért folytatott 40 évnyi szisztematikus munka után mára a jogi
szakma képviselői megtanulták, hogy hogyan fejezzék ki az összetett dolgokat érthetően. A Bizalmi Testület következtetéseivel és
javaslataival egyetlen bíróság sem ellenkezett. Ez alátámasztja Joe
Kimble Answering the Critics of Plain Language című cikkében található megállapítását, mely szerint a világos fogalmazás és a jogi pontosság közti ellentét sokkal kisebb, mint ahogy azt a jogászok általában hiszik. A világos fogalmazásra való törekvés a jogi pontosság
tökéletesedését is eredményezi.50
Negyedszer: A kormány ama döntése, mely szerint a jogászoknak és a nyelvészeknek együtt kell szövegezniük, kiválóan
működött és mindkét szakma számára biztosította a lehetőséget
arra, hogy egymástól tanuljanak.
Ötödször: A fogalmazási szokások megváltoztatása időbe
telik, hiszen a meggyőződések, az attitűdök, és a konvencionális
Kimble, J. (1994–1995): ‘Answering the Critics of Plain Language’, The Scribes
Journal of Legal Writing, Lansing.
50
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szokások megváltoztatásáról is szó van. Ez egy véget nem érő
folyamat, mert minden új szöveggel a munka újra kezdődik. Mivel
a pontos fogalmazás és a közérthető nyelvhasználat nem egyszeri
kezdeményezés, ezért fontos, hogy a teljes körű minőségirányítás
alapelveit érvényesítsük. A pontos fogalmazás a munkafolyamat
szerves része kell, hogy legyen.
Végezetül: A pontos fogalmazásnak nemzetközi keresettsége van. Olyan szervezetek tartanak nemzetközi konferenciákat,
mint például a Clarity vagy a Plain, melyek a közérthető jogi nyelvet népszerűsítő egyesületek. Az ilyen konferenciákon való részvétel, az egyes megközelítések, a különböző szövegezési hagyományok és a sikertörténetek megismerése egyszerre ösztönző és gondolatébresztő.
A pontos fogalmazás olyan terület, ahol sok tennivaló akad,
és igen sok lehetőség van a fejlődésre, s ez egyértelműen fényes és
ígéretes jövőt vázol elénk.
Fordította: Katona József Álmos
A fordítást lektorálta: Maleczki József
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Európai Parlament, Magyar Fordítói Osztály

EGY HELYES, KÉT FORDÍTOTT
NYELVI ÉS KODIFIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK AZ UNIÓS
JOGANYAG FORDÍTÁSA SORÁN

I. Bevezetés
Az előadásom szöges ellentéte lesz a Clear Writingnak,
ugyanis hosszú és zsúfolt, de remélem, hogy mégis érdekesnek és
hasznosnak fogják találni. Előre elnézést kérek a tolmácsoktól, ha
néha gyorsan beszélek, de hát ez izgalmas téma, és elragadja az
embert a hév. A magyar kalandozó hagyományokat követve így
nem mindig ragaszkodom szorosan előadásom tárgyához, néha
elkalandozok majd más, kapcsolódó területekre is.
Először is röviden áttekintem az uniós jog és jogalkotás
sajátosságait, hogy mi nem jellemző a nemzeti jogalkotáshoz
képest az uniós jogalkotásra, és milyen többlet jelenik meg benne,
amely sokszor éppen a nehézségeket okozza és próbára tesz
bennünket. Utána a fordítás nehézségeiről is szólok, majd pedig
harmadikként a lényegről, a minőségi problémákról. Eddig jobbára eredményekről hallottunk és nagyon szép dolgokról. Én most
kevésbé szép dolgokról fogok beszélni. Ez után rövid útmutatót
szeretnék adni az uniós jogalkotási, fordítási hibák orvoslására,
hiszen sokan vannak Önök között, akik vagy a jogalkotásban, a
kodifikációban vesznek részt, vagy a jogalkalmazásban. Abban is
szeretnék segíteni, hogy miként tudnak eljárni, hova és kihez
tudnak fordulni, ha ilyennel szembesülnek, például a jogharmonizáció, a jogszabály átültetése során. Majd pedig rövid
végkövetkeztetésekkel zárom előadásomat.

II. Az uniós jog és a jogalkotás sajátosságai
Először is tekintsük át röviden, hogy melyek az uniós
jognak és a jogalkotásnak a sajátosságai? Egyrészt az, hogy ez egy
önálló és nemzetek felett álló jogrendszer, amely fokozatosan
formálódó saját jogi terminológiát és autonóm jogi fogalmakat
alakít ki. Ezt a tendenciát megerősítő ügy volt a 283/81. sz.,
CILFIT-ügy, amelyben az Európai Unió Bírósága ki is mondta,

74

VILLÁNYI JÓZSEF

hogy igenis léteznek önálló uniós jogi fogalmak, amelyek
függetlenek a nemzeti jogi fogalmaktól.
Az uniós jogrend egyúttal nagyon szoros kölcsönhatásban
van a nemzeti jogrendszerekkel, mivel nagyrészt nem szervesen
fejlődik, hanem a nemzeti jogokra, a nemzeti terminológiára
építkezve. Az uniós jog nagyon sok jogintézményt, terminust,
kifejezést vett át a nemzeti jogrendekből. Ilyen például a
főtanácsnok, az avocat général. Ez a francia perjogból átvett jogintézmény, amelynek magyar megfelelője talán a polgári ügyekbe
beavatkozó ügyész lehetne. Az Európai Bíróságon azonban a hatásköre, szerepe gyökeresen eltér a szokásos ügyészi feladatoktól,
ezért ennek a tisztségnek egy teljesen új elnevezést kellett találni: a
főtanácsnokot. Nagyon sok ország, ahol nem létezett ez a jogintézmény, hasonlóan járt el. A nemzetközi jogból is nagyon sok
terminust vesz át az uniós jog, ilyen például a kabotázs. Ez eredetileg egy nemzetközi jogi kifejezés, valamely ország folyóvizein,
majd tengerpartjainál zajló, külföldi hajók által az ország két
kikötője között végzett nemzetközi kereskedelemre használják.
Hajózási, tengerészeti fogalom volt, ma már – az uniós jognak
hála – a légi forgalomban és a vasúti fuvarozásban is megjelenik.
Az uniós jogra kezdetben a francia hatás volt jellemző.
Például az Európai Uniót megalapozó első gazdasági megállapodás, az ESZAK-szerződés, amelyet 1951-ben Párizsban írtak alá
és 1952-ben lépett hatályba, egyetlen nyelven volt még csak
hiteles: franciául. Nagyon érdekes azonban, hogy a szerződés
tárgyalásainak nyelve nem a francia, hanem a német nyelv volt. A
három alapító atya egyikét, Robert Schumannt, a francia külügyminisztert sokszor – tévesen – németnek vélik, holott Luxemburgban született. Édesanyja luxemburgi volt, édesapja lotaringiai
francia. 1871-ben Lotaringia Németországhoz került, így ő német
állampolgár lett, ezért Robert Schumann tökéletesen beszélt
németül. Konrad Adenauer természetesen németül beszélt. A
harmadik alapító atya Alcide De Gasperi volt. Ő ugyan olasz
nemzetiségű, azonban Trentino tartományban született még az
Osztrák–Magyar Monarchia idején, és tökéletesen beszélt németül
is. Így a francia nyelvű jogi dokumentum előkészítési munkái,
tárgyalásai a három politikus között német nyelven zajlottak.
Az előttem szóló előadóktól halhattuk, hogy az uniós
jogalkotásban nagyon erős az angol nyelvi hatás, erről később
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ejtek majd néhány szót. A jogi terminológia azért okoz különös
gondot, mert nem szerves fejlődés során alakult ki, sokszor
hiányzik belőle az átfogó jogi koncepció, a fogalomrendszer nem
mindig koherens, és ezért a jogi nyelvezet sem mindig egyértelmű.
Maga az uniós jogalkotás is bonyolult kompromisszumok és
egyeztetések eredménye, melyek során nemcsak a nyelvek
ütköznek, keverednek, hatnak egymásra, hanem eltérő jogi
kultúrák és eltérő jogi koncepciók is. Az csak tovább bonyolítja a
helyzetet, hogy a résztvevők nemzeti hovatartozás szerint is
nagyon sokfélék. Másrészt a tagállamok közötti egyeztetés nemcsak uniós, hanem bilaterális szinten is folyik.
Milyen nyelvi nehézségek merülnek fel a kodifikáció során?
A fentieken kívül a hibalehetőségek számát növeli az is, hogy az
angol nyelvű szövegeket nem angol anyanyelvűek fogalmazzák.
Ezért különösen nagy segítség az, hogy a Bizottságnál és a
Parlamentnél is nagy hangsúlyt helyeznek a jogi tervezetek
szerkesztésére, nyelvi és jogi ellenőrzésükre. E feladatokat
jogászok és nyelvészek végzik. A Bizottságnál és az Európai
Parlament Fordítási Főigazgatóságán is kialakítottak egy önálló
szerkesztési, nyelvi ellenőrzési osztályt (Editing Unit), amelynek az
a feladata, hogy az angol szövegeket nyelvi és stilisztikai
szempontból ellenőrizze, és szükség esetén módosításokat
javasoljon az uniós kodifikátoroknak.
Az uniós jogalkotás egyik fontos alapelve, hogy bár egy
jogszabálynak különböző nyelvi változatai vannak, azonban azok
egy és ugyanazon jogi normának minősülnek. Következésképpen a
jelentésük és a joghatásuk azonos kell, hogy legyen, és deklarált
elv, hogy valamennyi nyelvi változat egyaránt hiteles. Mindegyik
eredeti, tehát egyiket sem tekinthetjük fordításnak. Nincs
forrásnyelv, hiszen amikor az Unió Kiadóhivatala a Hivatalos
Lapban kihirdeti a jogszabályokat, nem lehet azt firtatni, hogy
melyik változat fordítás. Ennek megfelelően az Európai Bíróság
sem kutatja az „eredetit”, amikor jogértelmezést ad és a nyelvi
változatokat hasonlítja össze, hiszen mindnek egyként hitelesnek
kell lenni, még ha tudjuk is, hogy adott esetben eredetileg angolul
vagy franciául fogalmazták a jogszabály tervezetét.
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III. Az uniós jog fordításának nehézségei
Melyek a nehézségei a jogi fordításnak? Fontos kiemelni,
hogy a fordítás maga is eszköze a jogharmonizációnak, hiszen az
uniós jognak a nemzeti jogba történő átültetése országonként az
adott ország nyelvével egyező nyelvi változat alapján történik.
Természetesen tisztában vagyok vele – magam is dolgoztam
kodifikátorként minisztériumban –, hogy sokszor segítségként
elővesszük az eredeti változatot, főleg akkor, ha érzékeljük, hogy
fordítási probléma lehet a szövegben. A fordításnak az a lényege,
hogy olyan hatást kell keltenie, mintha eredeti lenne. A fordítás
könnyen érthető kell legyen, és a nemzeti jogba való átültetést is
elő kell segítenie. E ponton térnék ismét vissza az angol nyelvű
fogalmazásnak, illetve a soknyelvűségnek és sokkultúrájúságnak a
problémájára, amelynek hatásai a fordításnál is ugyanúgy
megjelennek. Az alapkérdés, hogy miként fordítsunk le magyarra
egy görög anyanyelvű kodifikátor által angolul megfogalmazott,
azonban a német jogból átvett jogintézményt? Például a Rücktritt
jogintézményét, melyet a német jogból az uniós jogba unilateral
withdrawal-ként emeltek át. Az adja így a munkánk szépségét és a
varázsát, hogy az ember ott áll (pontosabban ül a gép előtt), és
igyekezik görög fejjel gondolkozni, noha angolul kellene. Ez a
jogintézmény azonban az angoloknál nem létezik, ők is
körülírással fordították le a német kifejezést, amelyet valószínűleg
a görög kolléga jól ismert.
Nagyon fontos emlékeztetni arra, és itt megint visszatérek
az előadásom elején kifejtettekhez, hogy az uniós jogi nyelv jogi
fogalmi rendszere még nincs teljesen kiforrva. Ezenfelül egy
hibrid nyelvről, az úgynevezett kontinentális angolról fordítunk, és
ezt főleg a Parlamentben lehet érzékelni. A képviselők egyre
inkább angolul fogalmaznak, és angolul terjesztik elő a tervezeteket, módosítási javaslatokat. Egyre inkább látjuk, ahogy azt az
imént a Bizottságtól jött kollégám is megjegyezte, hogy milyen
furcsa megoldások születnek. Például, hogy napjainkra az eredeti
jelentéséhez képest milyen új, az uniós jogban elsődleges jelentést
kapott pl. az agent angol szó. Ez a napi szinten használt uniós
kifejezés a nyelvi import jó példája, hiszen módosult a jelentéstartalma, és egy sajátos autonóm, uniós fogalommá vált.
A másik nehézséget az okozza, hogy például a Parlamentből
hozzánk nagyon sokszor csak „szövegtöredékek” jutnak el. Ezeket
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nem tudjuk mindig kontextusba helyezni. Másrészt néha el is
térnek az eredeti terminológiától, és olyan terminológiát alkalmaznak egy módosításban, amely az alapjogszabálynak nem
sajátja. Ahogy nő a nyelvi változatok száma, úgy nő az eltérések és
következetlenségek előfordulásának lehetősége. Ennek pedig
közvetlen befolyása van a jogi norma joghatására. S minthogy
minden nyelvi változat egyként hiteles és egyként alkalmazandó, a
nyelvi változatok közötti eltérés veszélyezteti az uniós jog
alkalmazásának egységességét.
Az uniós jogalkotás és jogi fordítás egyik alapelve ún. presumptio similitudinis, vagyis hogy minden nyelvi változatnak ugyanazon joghatást kell kifejtenie. Ennek feltétele, hogy a nyelvi változatok tartalma között teljes legyen az azonosság, hiszen a jogszabály ugyanazon jogi védelmet kell, hogy biztosítsa minden állampolgárnak. Annak, hogy ez ténylegesen és tökéletesen működjön,
az lenne az elméleti előfeltétele, hogy a nemzeti jogrendszerek és a
nyelvek egyáltalán ne térjenek el egymástól, legalább is ezt kívánná
a formális jogi logika. Az Európai Uniónak azonban a sokszínűség, a sokkultúrájúság és a soknyelvűség adja a lényegét.
A nyelvi változatok teljes tartalmi és joghatásbeli azonosságára való törekvés mellett fokozatosan kialakult a formai
megfeleltethetőség eszménye. Ezt az Unió folyamatosan igyekszik
fenntartani és felépíteni a jogszabályalkotásban alkalmazandó
egységesített fordulatok bevezetésével. „Style guide”-ok, jogszabályszerkesztési útmutatók vannak hivatva biztosítani a formai egységességet. Ennek következtében az uniós jogszabályok alakilag és
szerkezetileg egységesek. A Hivatalos Lapban közzétett uniós
dokumentumoknak például nemcsak a szerkezeti tagolásuk,
hanem oldalszámozásuk és tördelésük is teljesen azonos. Ami a
magyar változatban az 5. oldalon van, az angolban és a franciában
is az ötödiken található. E formai egyezés megteremti ugyan a
megfeleltethetőség illúzióját, azonban ezzel még nem jön létre
szükségszerűen a tökéletes tartalmi egyezés. Megvan annak a
veszélye, hogy a jogi megfelelőség megjelenésbeli, formai
megfelelőséggé redukálódjék.
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III. Az uniós szövegek minőségi problémái
1. Eltérő nyelvi változatok
Az elkövetkezőkben az uniós szövegekben előforduló
tipikus minőségi problémákból tekintünk át néhányat, mégpedig
konkrét példákkal szemléltetve. Eddig beszéltem az elvekről, most
azt mutatom be, hogy ezek az elvek sajnos nem mindig valósulnak
meg a gyakorlatban. Az első legnyilvánvalóbb a fordítási hiba,
amely megfelelőségi problémákat okoz. Nagyon érdekes, hogy az
Európai Bíróság elé viszonylag kevés fordítási hibát felvető ügy
jutott. Egy 1960 és 2010 közötti időszakra vonatkozó statisztika
szerint 8978, ítélettel befejezett ügyből mindössze 246-ban vizsgálta a Bíróság a különböző nyelvi változatokat, tehát ennyinél
merült fel annak a gyanúja, hogy a nyelvi változatok között eltérés
van. Ez a szám ránk, fordítókra nézve nagyon is hízelgő, de a
statisztika nem teljesen fedi a valóságot, hiszen nem jelenti azt,
hogy csak ezekben az esetekben fordultak elő fordítási hibák.
Mindenesetre ezen ügyekben vagy a jogalanyok, vagy a jogalkalmazó, a nemzeti bíróság úgy érzékelte, hogy olyan szintű eltérés
van a nyelvi változatok között, vagy olyan szintű probléma merült
fel az adott nyelvi változatban, amely szükségessé teszi az egyes
nyelvi változatok összehasonlítását.
Az Európai Bíróság néha olyan esetben is kénytelen volt
dönteni, amikor egy pontatlan nyelvtani szerkezet és egy vessző
hiánya tévútra vitte a jogszabály értelmezhetőségét, ráadásul az
uniós jogi normát nemzeti büntetőeljárásban alkalmazták. Erre jó
példa az az ügy, amelyben az alapeljárást egy Peterson nevű
személy ellen indították, aki az 543/69 rendelet alapján érvelt, és
ugyanennek alapján is marasztalták el az angol hatóságok.
Peterson furgonjával állati maradványokat, lecsontozott húsdarabkákat szállított, amelyeket elmondása szerint emberi fogyasztásra
szántak. A közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 3820/85-ös EGK-rendelet
d) pontja szerint a tagállamok mentesíthették az ilyen – nem
hússzállításra kialakított járművek vezetőit – a hússzállítás tilalma
alól, ha a járművet nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék
vagy maradvány fuvarozására használták. És Peterson arra
hivatkozott, hogy a nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék vagy
maradvány kifejezésben a nem emberi fogyasztásra szánt jelző csak az
állati hulladékra vonatkozik, a maradvány viszont emberi
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fogyasztásra szánt maradvány is lehet, és ez alapján úgy vélte, hogy
ő mentesül a tilalom alól. Tehát a döntés itt egy vesszőn és egy
vagyon múlott, hogy miként választották el velük a két
mondatrészt. Az angol, a francia és az olasz verzióban ott volt a
vagy kötőszó, és általában vessző előzte meg. Csak egyetlen egy
szövegváltozatban nem volt sem vagy, sem vessző: a hollandban. A
Bíróság érdekes mód nem törődött az angollal, holott angol
eljárásról van szó, nem törődött a franciával, nem törődött az
olasszal, a hollandot vette alapul, és azt mondta, hogy márpedig a
szöveg értelméből kell kiindulni. El kell tekintenünk a jogszabály
megfogalmazásától, a nyelvtani szerkezettől és a hollandoknak van
igazuk, mert ők jól fordítottak. Ezt így nem mondta ki, de ez
alapján döntötte el ezt az angol ügyet, és mondta ki azt, hogy
ebben az esetben a nem emberi fogyasztásra szánt jelzős szerkezet
nemcsak az állati hulladékra, hanem a maradványra is vonatkozik,
az sem lehet emberi fogyasztásra szánt hús. Tehát a Peterson által
szállított, emberi fogyasztásra szánt húsra az angol kormány nem
adhatott mentességet, így a büntetőeljárás megindítása – úgy néz
ki, hogy – megalapozott volt. Ezt persze így nem mondta ki a
Bíróság, hanem hosszan értelmezte a jogszabályt.
2. Bonyolult, nehézkes jogszabályszerkezet
A második hibatípust, illetve veszélyt a pontokkal,
bekezdésekkel, albekezdésekkel túlterhelt cikkek és a nehézkes
fogalmazás jelentik. Annak idején a kodifikáció során az
igazságügyi minisztériumban mindig arra törekedtünk, hogy egyegy törvénycikkben 10 albekezdésnél, 10 pontnál ne legyen több.
Sajnos előfordul olyan uniós jogszabály, amelyben az albekezdések
száma meghaladja a latin abc betűinek számát. Ez iszonyatosan
megnehezíti a jogszabály átültetését, értelmezését és a
jogalkalmazást. Ugyanilyen hatással vannak az áttekinthetetlen
kereszthivatkozások: sokszor nem egyértelmű, hogy ki melyik
pontra utal vissza. Másszor azonban éppen a túl egyszerű vagy
tömörített fogalmazás okoz értelmezési nehézséget. Íme egy, a
vonatkozó névmások elhagyásával tömörített angol mondat,
amelyet egy jogszabályból vettem: „Any request for review of an
application submitted after 1 January 2011 shall be inadmissible”. Egyből
szembetűnik, hogy két eltérő értelmezése is lehet ezen mondatnak.
Nem egyértelmű, hogy a 2011. január elsejei határidő mire
vonatkozik. Az application-re vagy a request for review-ra? Talán egy
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angol anyanyelvűnek igen, de egy magyar vagy más anyanyelvűnek,
aki megpróbálja értelmezni a jogszabályt, nem világos, hogy a
határidő melyik cselekvésre vonatkozik.
3. Nyelvi interferencia
A harmadik hibatípus a nyelvi interferencia. Ezt már
korábban röviden említettem. Ekkor a nyelvbe egy másik nyelvből
szakkifejezéseket emelünk át, és a terminus jelentése az átvevő
nyelvben módosul. Ilyen például az uniós jogi terminológiában az
aktus szó. Ezt a magyar jogi terminológiában ritkán használjuk,
mivel az országgyűlés nem aktusokat fogad el. Ám angol szövegek
alapján, illetve angol és francia hatásra az uniós jogban
természetessé vált, hogy aktusokról beszélünk. Magyarként annyit
sikerült elérni, hogy ugyan nem legal act-ról szól az angol nyelvi
szöveg, mi mégis odabiggyeszthetjük elé a jogi jelzőt, hogy világos
legyen, milyen aktusról van szó.
4. Egy adott jogrendszerre vagy nyelvre jellemző sajátos kifejezések használata
Másféle hiba veszélyét rejti magában olyan sajátos jogi és
egyéb kifejezések használata, melyek csakis egy adott nyelvre vagy
jogrendszerre jellemzők. Ennek két fajtája van. Az egyik egy
hiányból fakad: a célnyelvből hiányzik egy jogi kifejezés, és ezért
valamit a forrásnyelvből egyszerűen nem lehet átültetni. Nagyon
nehéz megérteni különböző szövegösszefüggésekben a faute
(’hiba’) vagy a grief francia szót, illetve az ordre public kifejezést. Az
utóbbinak a jelentése a francia köznyelvben és jogi nyelvben is
változik jogáganként, szövegenként és sajnos magában az uniós
jogban is sokszor eltérő jelentéstartalmat kap. Néhány helyen
például a l'ordre public-et kényszerítő körülményként kell fordítanunk. Az Európai Bíróság eljárási szabályzatába is átvették, és
ott például eljárásgátló okként, más jogi normákban imperatív
rendelkezésként, megint máshol pedig egyszerűen csak közrendi
jellegű okként fordítjuk.
A másikat az intézmények eltérő elnevezése okozza. A
francia jogi nyelv szívesen használja például a magistrature-t51. Ezt
magyarra csak úgy tudjuk lefordítani, hogy feloldjuk az
általánosítást, és azt mondjuk, hogy ügyészség és bíróság, hiszen a
51
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EGY HELYES, KÉT FORDÍTOTT

81

magistrat du siège a bírót, a magistrat du parquet pedig az ügyészt
jelenti. Találkoztam annak idején, amikor bíróságon dolgoztam,
egy bontóper jegyzőkönyvének fordításával, amelyben egy algériai
állampolgárságú úr volt érintve. A jegyzőkönyv eredetileg francia
nyelvű volt. A fordító a magistrat du parquet kifejezést parkettajogásznak fordította.
Az előbb a jogi kifejezésekről beszéltem, most pedig a nyelvi
fordulatról szeretnék szólni. Itt legtöbbször az angol nyelvben
használt veretes fordulatok jelentik a legnagyobb nehézséget. Ha
valaki új süteményt hozott be, akkor mi is azt írjuk körbe az
osztályon, hogy „first come, first served”, vagyis az lesz a nyerő, aki
elsőnek odaér a kávésarokhoz. Ezt a kifejezést azonban jogszabály, például a 1234/2009/EU rendelet 4. cikke is használja, ott
miként fordítsuk le? Az „igénylési sorendben” lett ennek a magyar
megfelelője, ezzel próbáljuk meg az angol kifejezés jelentését pontosan visszaadni. A másik kifejezés a 2007/74/EU irányelv, 3. cikk
(5) bekezdésének angol változatában használt fordulat: „as the crow
flies”, miként a holló repül. A magyar nyelvben ennek a légvonalban kifejezés felel meg. Nagyon sokszor az a baj, hogy néha
úgy tűnik, mintha a kodifikátor is elfelejtené, hogy kinek kodifikál,
azaz hogy itt 28 tagállamnak kellene hirtelen megtalálnia az egyezést. És úgy kell megtalálnia, ahogy azt a franciák kedvenc kifejezésükben kifejezik, „sans prejudice de”, azaz valaminek – esetünkben a lényegnek, a jogi tartalomnak – a sérelme nélkül. Sokszor e
kifejezés pontos megfelelőjét is nagyon nehéz megtalálni
magyarul.
5. A következetes fogalomhasználat hiánya
Az ötödik hibaforrás a következetes fogalomhasználat
hiánya. Ennek egyik megjelenési formája az ún. formai következetlenség, és ezen belül az ún. belső inkoherencia. Ez létrejöhet
például akkor, ha azonos kifejezéseket alkalmaznak eltérő jogintézményekre, illetve a másik eset, amikor eltérő kifejezéseket használnak ugyanazon jogintézményre, például a kodifikátor elkezd
szinonimákat használni. Az Európai Bíróságon dolgozva, az uniós
jogszabályokat értelmezve sokszor találkoztunk a francia marge de
manoeuvre és champ de manoeuvre kifejezésekkel, sokszor ugyanazon
normában. Sokat vitatkoztunk arról, hogy az eltérő kifejezések
eltérő jogi tartalmat fednek-e le, és azok használatával mit akart a
jogalkotó kifejezni. Bizonyára két külön dologról van szó, és ki-
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derült, hogy nem, csak a jogalkotó (vagy a francia fordító) elkezdett szinonimákat alkalmazni, és ezzel nekünk, a német jogrendszer szoros logikáján felnőtt magyar jogászoknak sok fejtörést
okozott.
A belső inkoherenciára sajnos több példa is akad az uniós
jogszabályokban. Például eltérő kifejezések alkalmazása ugyanazon
fogalomra egyazon jogi normában, amely fogalom egyébként
országonként is eltérő jogi koncepciót takar. A 85/577 irányelvben ugyanazon jogi tartalom visszaadására a magyar változat három kifejezést használ (elállás, felmondás, visszavonás), a francia csak
kettőt (résilier, renoncer), az angol hármat (cancel, waive, renounce), a
német megint csak kettőt (Widerruf, Rücktritt). A 93/13 irányelvben
a magyar kettő (felmondás, felbontás), a francia három (renoncer, rompre,
résilier), az angol kettő (dissolve, cancel), a német pedig három
(unterlassen, kündigen, Rücktritt), eltérő jogi tartalmú terminust
alkalmaz ugyanazon jogintézményre.
A belső inkoherencia melletti másik hibacsoport a külső
inkoherencia, vagyis amikor az egymással összefüggő, ugyanazon
területet szabályozó jogi normák között van terminológiai
következetlenség. Eltérő kifejezéseket használnak ugyanazon jogi
tartalomra, vagy ugyanazon kifejezéshez különböző tartalmat
rendelnek az ugyanazon területet szabályozó egyes jogi normákban. Itt ismét a fogyasztóvédelem területéről hozhatok példát. Az
elállási jog nemcsak országonként eltérő részletszabályokat takar,
hanem a fogyasztóvédelem területén meghozott irányelvek is
(85/577/EGK, a 94/47/EK, a 97/7/EK, valamint a 2002/65/
EK irányelvek) eltérő rendelkezéseket és eltérő joghatásokat
rendelnek az elállási joghoz, azaz ugyanazon jogintézményt
másként szabályozzák. A jogász itt ismét bajban van, mert még ha
egységes is a fogalomhasználat, az elállási jognak az egyes jogszabályokban más a tartalma. Miképp ültesse át ezeket a nemzeti
jogalkotó? Főként akkor okoznának neki nagy gondot, ha egyetlen
fogyasztóvédelmi törvénybe akarná az öt irányelvet átültetni egy
átfogó kodifikációval. Így az a helyzet állna elő, hogy ugyanazon
nemzeti jogszabályban más lenne a távollevők közötti kereskedelemben az elállási jog tartalma, mint az üzletben megkötött
szerződésekben és megint más az ügynök általi kereskedelemben.
A formai inkoherencia mellett a következetes fogalomhasználat hiányának másik fő típusa a belső tartalmi következetlenség.
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Ekkor a jogszabály ad egy fogalom-meghatározást, a jogi normán
belüli rendelkezések azonban eltérnek ettől. A jogszabály elején, az
értelmező rendelkezésben megadott jogi tartalmat a jogszabály a
részletes rendelkezésekben már eltérő szabályozással bontja ki.
6. Jogi kifejezés köznapi értelemben való használata
(kifejezésismétlő értelmező rendelkezés)
A hatodik hibatípus az, amikor a jogi kifejezést köznapi
értelemben használja a jogszabály. Nagyon sok ilyen kifejezés van,
többek között a kár fogalma. Olykor fogalommeghatározásban
használják magát a meghatározandó kifejezést, méghozzá köznapi
jelentése szerint, vélelmezvén, hogy mindenki egyértelműen
ugyanazt érti rajta. Például a 2004/35 irányelv 2. cikke úgy
határozza meg a „környezeti kár” fogalmát, hogy az irányelv
magában a fogalommeghatározásban használja a kár kifejezést. A
kár fogalma azonban minden nemzeti jogban eltérő koncepciót
takar: felölelheti a vagyoni káron kívül a nem vagyoni kárt, illetve
az elmaradt hasznot. A jogszabálynak magában az értelmező
rendelkezésben tisztáznia kellene, hogy a kár fogalmát milyen
pontos jogi tartalommal használja.
7. A jogi fogalom meghatározásának hiánya
Még nagyobb zavart okoz az, ha a jogszabály nem is
határozza meg az adott esetben kulcsfontosságú jogi fogalmat.
Sajnos az uniós jog igen gyakran úgy használ jogi fogalmakat – ezt
már részben érintettem a terminológiai koherencia hiányánál –,
hogy nem határozza meg őket. Például a tisztességes szerződési
feltételekről szóló, 93/13/EGK irányelv egy alapvető fogalmat
használ, a szerződést, magában a jogszabályban pedig nem
határozza meg a fogalom tartalmát. Az irányelv hatálya kiterjed az
általános szerződési feltételekre is, így a legfontosabb és legszélesebb szolgáltatói területeket fogja át: a víz-, a gáz- és az áramszolgáltatók használják az általános szerződési feltételeket. Az
irányelv a szerződésekről szól, a jogszabály hatálya ezen szerződésekre terjed ki, csakhogy négy tagállamban a vízszolgáltatást, az
áram- és a gázszolgáltatókat nem polgárjogi szerződések szabályozzák. A fogyasztóknak a szolgáltatókkal kötött szerződése
nem minősül polgárjogi szerződésnek, hanem azt a közigazgatási
jog szabályozza. Elvileg ebben a négy tagállamban ezt a fogyasztóvédelmi irányelvet nem lehetne alkalmazni az általános szerződési
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feltételekre, hiszen a szerződéskötéskor nem polgári jogviszony
jön létre, hanem közszolgáltatási, közigazgatási jogviszony keletkezik, ugyanúgy, mint például az oktatás vagy az egészségügy
területén. Tehát a jogalkotó nem gondolta végig, mekkora zavart
okozhat annak feltételezésével, hogy a szerződés mindenhol
ugyanazt jelenti. E mulasztással gyakorlatilag bizonytalanná teheti
vagy akár ki is zárhatja annak lehetőségét, hogy bizonyos országokban alkalmazzák a jogszabály rendelkezéseit.
Ezen bizonytalanságok kiküszöbölésére alkalmaznak két
szokatlan megoldást, szerencsére azonban ezek az azóta eltelt
időben sem terjedtek el. Az egyik szerint a jogi norma egyenként
felsorolta a nemzeti jogban alkalmazott kifejezéseket, meghatározta, hogy miről van szó, és innentől kezdve a jogalkalmazónak
és a fordítónak minden egyértelmű volt. A 90/434/EGK irányelv
3. cikke és a 92/106 irányelv 6. cikkének (3) bekezdése országonként felsorolja az érintett adófajtákat. A másik megoldást az
1972. évi csatlakozási szerződésénél használta az Egyesült Királyság. Mellékletként egy külön nyilatkozatot csatoltak a szerződéshez, ebben meghatározták, hogy a jövőben az uniós jog alkalmazása során mit értenek az állampolgár fogalmán. Ezt a megoldást
az Európai Bíróság részletesen elemzi a C-192/99. sz., Kaurügyben hozott ítéletében.
8. Joginak tűnő kifejezések alkalmazása
Nagyon gyakori az ún. joginak tűnő kifejezések használata,
ez pedig újabb hibalehetőségek forrása lehet. Ezek, mint annak
idején a fegyvernek látszó tárggyal elkövetett rablás, a pontosan
meghatározott jogi kifejezés látszatát keltik, de mégsem azok. Jogi
szövegbe vannak helyezve, jogi kontextusban jelennek meg, de
nincs pontos jogi tartalmuk. Az adóelkerüléssel kapcsolatban
mostanában gyakran lehet hallani Luxemburgról. A témával kapcsolatos, most megjelent jogi dokumentumban szerepelt az adóval
kapcsolatos négyfajta állampolgári magatartás, döntsék el Önök,
hogy melyik pontosan mit jelent: tax fraud, tax evasion, tax avoidance
és az unintended no-taxation. Mi próbáltuk úgy fordítani, hogy adócsalás, adókijátszás, adókikerülés, nem szándékos adóelkerülés. A
második és harmadik elhatárolására, illetve a negyedik tartalmának
pontos meghatározására magyar szakértőkkel beszéltünk, kerestünk előzményeket, nem találtunk. Csak reménykedhetünk benne,
hogy a magyar jogalkotó, illetve kodifikátor majd jóváhagyja az
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általunk alkalmazott megoldást, pontos tartalmat rendel hozzá és
nehézségek nélkül fogja használni.
9. Jogi kifejezés felváltása politikailag korrekt kifejezéssel
A kilencedik hibázási veszélyt rejtő megoldás is mind
gyakoribbá válik. Ez a jogi kifejezés politikailag korrekt kifejezéssel való felváltása. Elismerem, hogy egyes állampolgárok, némely
csoportok érzékenységét sértheti egy-egy jogi kifejezés. Felismerjük az erre tekintő mögöttes jogalkotói szándékot, és teljesen egyet
is értünk vele, ám néha alkalmazhatatlanságot vagy lefordíthatatlanságot szül egy-egy ilyen megoldás. Ilyenkor egy évtizedekre
visszatekintő, általánosan elterjedt jogi kifejezést váltanak fel egy
politikailag sokkal megfelelőbb, sokkal korrektebb kifejezéssel.
Viszont ott áll a fordító és a jogász, és ők hirtelen nem tudnak mit
kezdeni a változással.
Erre szolgálhat példaként az illegális migráció, az illegális
bevándorlás. Értjük a jogalkotói akaratot, tudjuk, hogy az illegális
nagyon megbélyegző. Politikai okokból próbálja enyhíteni a
migrációról, a bevándorlásról kialakult és egyre erősödő negatív
képet, és ezért a jogalkotó tesz arról, hogy ne illegálisnak nevezzük, hanem nevezzük irregular-nak. Ezt a kifejezést ugyan le lehet
fordítani magyarra, sikerült is, egyeztettünk a Bizottsággal, a
Bírósággal, a Tanáccsal is, és végül is rendezetlen jogi helyzetű migráns
lett belőle. Magyarul ugyanis az irreguláris szót legfeljebb fegyveres csapatokra alkalmazzuk, tehát szó szerint nem lehetett átültetni, a jogi szabatosság érdekében ezért választottuk a körülírást. A
migráns így „nem illegális”, hanem „rendezetlen jogi helyzetű”.
Gondot okoz azonban a migráció jogi besorolása. A migráció nem
lehet rendezetlen jogi helyzetű, a migráció nem jogi helyzet, mely
lehet rendezett vagy rendezetlen. Így megakadtunk ott, hogy ha
ezt a kifejezést, a rendezetlen jogi helyzetűt ki akarjuk terjeszteni
magára az általánosabb jelenségre, a folyamatra, akkor tartalmi
pontatlanságot idézünk elő. Egyeztettünk magyar szakértőkkel,
szervezetekkel, és mi a magyar terminológiában egyelőre megmaradtunk az illegálisnál, mert a jelentéstartalom sérülése nélkül másként nem lehetett átültetni a megváltoztatott kifejezést. A migránsoknak segítő magyar szervezetek is, egyetértettek abban, hogy a
magyar nyelvben az illegálisnak a migrációval kapcsolatban egyelőre
nincs pejoratív értelme, nem olyan szinten megbélyegző, mint
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mondjuk a francia vagy az angol nyelvben lehet, tehát nyugodtan
használjuk.

IV. A jogalkotási, fordítási hiba orvoslása
Miként lehet orvosolni a jogalkotás során elkövetett fogalmazási, illetve fordítási hibákat? A helyesbítésnek megvan a lehetősége. A tagállamok jelezhetik a hibát az adott jogi normát megalkotó Bizottságnak, Tanácsnak vagy a Parlamentnek. Ilyenkor egy
kiigazítást (korrigendumot) tesznek közzé, megadva benne a helyes tartalmat is. Ha a hiba súlyosabb, azaz már nemcsak egyszerű
fordítási vagy fogalmazási hiba, hanem annyira értelemzavaró,
hogy a jogszabály alkalmazását is érinti, akkor a jogszabály
módosítását kell kezdeményezni. Ha a hiba jogellenes helyzetet
teremt, akkor harmadik lehetőségként az Európai Bíróságon lehet
az adott jogi norma megsemmisítéséért eljárást indítani.
Negyedik eszközként az előzetes döntéshozatalra vonatkozó
kérelem áll a jogalkalmazó rendelkezésére. Ezt a nemzeti bíróság
terjesztheti elő az Európai Bíróságnál. A jogalkotási, fordítási hiba
által okozott sérelmek orvoslására szolgál a Bíróságon indítható
kártérítési kereset. Időszűke miatt nem részletezem az előzetes
döntéshozatali eljárás kérdéseit. Mindössze egy nagyon érdekes
ítéletre hívnám fel a figyelmüket, a Bizottság kontra Franciaország
ítéletre. Ennek előzménye egy kötelezettségszegés-megállapítás
iránti kereset volt, tehát nem előzetes döntéshozatal. Nagyon
érdekes, hogy a jogi norma szövege – akkor még EK 228. cikk – a
kényszerítő bírság és az átalányösszeg között elválasztó, egyértelműen
alternatív kötőszót használt, a vagy-ot. Sajnos ugyanezt a szövegezést vette át az Európai Unió működéséről szóló szerződés is.
Franciaország nem hajtotta végre az Európai Bíróság egyik ítéletét,
és így ismét a bíróság elé került az ügy. Amikor kiderült, hogy a
francia hatóságok még ekkor sem voltak hajlandók végrehajtani a
szóban forgó, elmarasztaló ítéletet, akkor két lehetősége lett volna
a Bíróságnak: a szerződés szövege szerint kényszerítő bírság, vagy
pedig átalányösszeg kiszabása. A főtanácsnok erre azt javasolta,
hogy bár a vagy kötőszó alternatívát fejez ki, de miért is ne
értelmezhetnénk ezt a kötőszót és-nek? Érdekes, hogy itt az összes
nyelvi változat egyértelmű volt – nem mint annak idején a
Peterson-ügyben, ahol csak a holland változat volt az –, tehát itt
mindenhol vagy volt. Ez az egyszerű kis kötőszó mégis egy jogi
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döntés kulcsszavává vált. A jogi értelmezés során a vagy-ból
gyakorlatilag és lett. A Bíróság ez alapján hozta meg az ítéletét, és a
francia államra kényszerítő bírságot és átalányösszeget is kiszabott,
holott csak egyféle bírságot szabhatott volna ki: vagy az egyiket,
vagy a másikat. Azóta ez kijegecesedett, ekképp szilárdult meg az
ítélkezési gyakorlatban. Azóta a vagy helyett mindenki és-t lát abban
a jogszabályban, holott az Európai Unió működéséről szóló
szerződés szövegének ide vágó mondatában még most is a vagy
kötőszó van. Ez olyan, mint az a vicc, melyben egy férfi lebukik a
szeretőjével az utcán, majd pedig nekitámad a feleségének, hogy
„drágám, nekem hiszel, vagy a szemednek?” Minek hiszünk: a
jogszabály szövegének, vagy annak a bírósági értelmezésnek,
amely a szövegnek értelmével ellenkező jogi tartalmat ad?
A legutolsó téma a kártérítési kereset. Ez nagyon érdekes,
hiszen az Unió kártérítési felelőssége elvileg nem az intézményeit
terheli, hanem magát az Uniót. Erre nemcsak a hibás jogalkotás
teremthet jogcímet, hanem a hibás fordítás is. Ha egy jogi, egy
fordítási vagy kodifikációs hiba ténylegesen kárt okoz egy adott
tagállamban az átültető jogszabály nyomán, akár rendelet az, akár
közvetlen hatályú jogszabály, közvetlenül az Unió, nem pedig egy
adott intézménye ellen lehet beadni kártérítési keresetet.
Itt szeretném egy apró, sajnos magyar érdekességgel zárni
előadásomat. Ez az egységes közös piacszervezésről szóló, 1234/
2007-es rendelet. Ennek magyar szövegébe bekerült egy apró fordítási hiba. A szabályozás a tejek fajtáiról szól. Az angol szöveget
követve a fordítás az ún. félzsíros tejről rendelkezett a c) pontban,
majd pedig a d) pontban a fölözött tejről. Ezek a fogalmak teljesen
korrektek és szakmailag is jók. Csakhogy Magyarországon a fölözött és a félzsíros tejet az agrárszférában és a kereskedelemben, a
tejtermelők és a kereskedők is sovány tejnek és zsírszegény tejnek
nevezik. Vagyis ez az egyébként teljesen pontos fordítás nem vette
figyelembe a magyar terminológiát, és azt eredményezte volna,
hogy az összes magyar termelőnek, az összes magyar kereskedőnek, vállalkozónak, forgalmazónak át kellett volna neveznie a
tejeket. A zsírszegény tejet félzsíros tejként, a sovány tejet fölözött
tejként hozhatta volna forgalomba, és ez kiszámíthatatlan gazdasági következményekkel járt volna Magyarországon.
Szerencsére ezt a szakmai szervezetek nagyon gyorsan
jelezték, és közvetlenül a hatályba lépése után helyesbítették a
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kérdéses jogszabályt. 2007. október 22-én fogadták el a rendeletet,
és november 16-án már meg is jelent a helyesbítés, így nem lettek
következményei. Hiába volt szép és pontos a fordítás, figyelembe
kellett volna venni benne, hogy melyek a megfelelő és általánosan
használt nemzeti fogalmak.

V. Végkövetkeztetések
Előadásom végén mintegy összegzésként és további gondolkodásra késztetőként néhány gondolatot szeretnék elmondani. A
tökéletesség hiánya nemcsak az uniós jogi fordításnak, hanem a
jogalkotásnak is a sajátossága. Nem lehet elvárni, hogy minden
tökéletes legyen, hiszen a jogalkotók és a fordítók munkáját
nemcsak az nehezíti meg, hogy összetett jogi, politikai, társadalmi
környezetben dolgoznak, hanem még jókora nyomás alatt is.
Hosszú távon az egységes, koherens fogalomrendszer megteremtése útján az egy-egy jogágat felölelő kódexek kialakítása lehet a
megoldás. Jó úton halad a szerződési jog magánjogi kodifikációja,
és a büntetőügyekben is egyre erősebben formálódik egy büntetőjogi, eljárásjogi együttműködés, amely az ún. Európai Ügyészség
kialakulásával várhatólag egységes fogalomrendszert teremt meg.
Más jogterületeken is átfogó kódexek tervezetei kezdenek formát
ölteni. Tudom, hogy ennek a nemzeti jogalkotó sokszor nem örül,
azonban egy-egy átfogó szabályozás koherenciát teremt, és éppen
ez hiányzott eddig az uniós jogból.
A jogtudománynak is kiemelt szerep jut abban, hogy
észrevételekkel, tanulmányokkal folyamatosan segítse az egységes
jogi terminológia kialakítását. Bízunk abban, hogy fokozatosan
kialakul az uniós jogi terminológia, és egyre következetesebbé
válik nemcsak a jogágakon belül, hanem a jogágakon átívelve is.
Vannak már biztató, ebbe az irányba mutató eredmények, például
a többnyelvű jogi szótárak és fogalomtárak. Tudom, hogy a
Bizottság berkein belül is nagyon sok ez irányú erőfeszítést tettek,
a Parlamentben is voltak ilyen lépések. A nemzetek is sokat tettek
a többnyelvű szótárak, uniós jogi szótárak készítéséért. Ebben a
folyamatban Önöknek is, tisztelt hallgatóság, kiemelkedő szerep
jut. Várjuk a nemzeti jogalkotók és jogalkalmazók segítségét és
visszajelzéseit. Mi örülünk annak, ha hibákat találnak, mert az azt
jelenti – és ettől minden jogász és fordító boldog –, hogy olvassák
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a fordításainkat, forgatják, alkalmazzák az uniós jogszabályok
magyar változatait.
Köszönöm szépen a figyelmüket!
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ONE RIGHT AND TWO LEFTS

DIFFICULTIES IN LANGUAGE USE AND IN CODIFICATION WHEN TRANSLATING EU LEGISLATION
I. Introduction
My presentation will be in strict contradiction with clear
writing, since it is long and dense, but I hope you will find it interesting and useful nonetheless. I would like to apologize to the
interpreters in advance if I speak a bit hastily at times, but this is
an exciting topic and one gets carried away. Following in the footsteps of the tradition of Hungarian adventures and roamings (the
early raids of the then tribal Hungarian people in Europe), I won’t
always stay on topic. Sometimes I will digress and speak about
other, related topics as well.
First, I give a brief overview of the characteristics of EU law
and legislation in order to shed some light on the ways in which
EU legislation differs from the legislation of the member states,
including the “extras”, which sometimes present challenges and
put us to the test. I will then talk about the difficulties of translation, followed by a discussion of the main issue: quality. So far, we
have heard encouraging things about achievements. I will now talk
about the less encouraging things. After this, I will give a short
guideline on how to correct translational errors and mistakes
which occur when translating EU legislation. This is important,
since many of you participate in the drafting of legislation, codification, and the application of the law. I would also like offer advice concerning how you can resolve issues, the people to whom
you can turn for assistance, and where you go if you are faced
with problems in the course of legal harmonization, for instance,
when translating laws. I will finish my presentation with a few
short conclusions.
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II. EU law and the characteristics of EU legislation
First, let us attempt to identify the distinctive characteristics
of EU law and legislation. On the one hand, it is an autonomous
system of legislation which stands above the national boundaries
and which gradually creates its own legal terminology and autonomous legal terms. This tendency was confirmed by case NO.
283/81. CILFIT, in which the Court of Justice of the European
Union declared that autonomous legal terms exist that are independent of the national legal terms.
At the same time, EU legislation is drafted, modified, and
applied in close interaction with national legislation, since it does
not develop independently and on its own, but rather builds on
national law and national terminology. EU law borrowed many
legal institutions, terms, and expressions from the national legal
systems. For example, one thinks of the term “advocate general”
from avocat général. This is a legal institution borrowed from
French court law, which could be defined as the interference on
the part of a lawyer with civil law cases. However, at the Court of
Justice of the European Union the job and role of an advocate
general is very different from that of a lawyer, so this concept
needed and was given a whole new name (Hungarian: főtanácsnok).
In many other countries where this legal institution did not exist a
similar solution was reached. EU law also borrows many terms
from international law, such as cabotage. This is originally an international legal term which means international trade between
two docks of a country conducted by foreign ships on the rivers
and later at the seashores of the respective country. It used to be a
naval term, but thanks to EU law, today it is also a term in aerial
and railway trade.
In the beginning, EU law was characterized by French influence. For example, the economic agreement which served as
the foundation for the European Union, the so called ECSC
agreement (Agreement of the European Coal and Steel Community, which was signed in Paris in 1951 and came into effect in
1952), was authentic in only one language: French. However it is
very interesting that the language in which this agreement was
discussed was not French but German. One of the three founding
fathers, Robert Schuman, the French president of foreign affairs,
is often mistakenly believed to be German, though he was born in
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Luxembourg. His mother was from Luxembourg and his father
was a Frenchman from Lorraine. In 1871, Lorraine became part
of Germany, so Robert Schuman’s father became a German citizen and his son, Robert, spoke German fluently. Konrad Adenauer – naturally – spoke German. The third founding father was
Alcide De Gasperi. He was Italian, but he was born in the province of Trentino in the times of the Austro–Hungarian Monarchy,
so he spoke German perfectly. Thus, the three politicians conducted their discussions concerning the legal document in German, although the document itself was written in French. The
presenters after whom I now have the honor of speaking mentioned that English has a very strong influence on EU legislation;
I will elaborate on this later. Legal terminology causes exceptional
problems because it did not develop organically, it often lacks a
comprehensive legal structure, the terminology is not always coherent, and the legal language itself is therefore not always clear
either. EU legislation is the result of difficult compromises and
negotiations, during which languages contradict, mingle and influence one another, as do, perhaps more importantly, different legal
traditions and legal conceptions. It complicates the situation further that the participants are from a wide array of national backgrounds. On the other hand, negotiations between member states
happen not only on the level of the European Union, but also on
a bilateral level.
What linguistic difficulties do we face in the processes of
codification? In addition to the difficulties mentioned above, the
fact that texts written in English are not drafted by people who
speak English as their mother tongue also increases the likelihood
of errors and mistakes. Therefore, the fact that both the European
Committee and the European Parliament put considerable emphasis on the editing and revision of draft legislation, both in a
linguistic and a legal sense, is of particular importance. These tasks
are done by lawyers and linguists. Both at the Committee and at
the European Parliament an autonomous editing and revision unit
(Editing Unit) has been established. The task of this unit is to revise texts linguistically and stylistically, and if necessary to make
suggestions for modifications to the EU codifiers.
The basic principle of EU legislation is that although there
are different versions of a given law in different languages, all of
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the versions represent the same legal norm. As a result, their
meaning and legal effect have to be the same. Another principle
that the EU has espoused and confirmed is that all language versions are equally authentic. They are all original texts and cannot
be treated as translations. There is no source language, since when
the Publications Office of the European Union publishes the laws
in the Official Journal one cannot ask about which text is a translation. Accordingly, the Court of Justice of the European Union
does not search for the “original” when it interprets the law and
compares the versions in different languages, since all of them
individually have to be authentic even if we might know that originally the draft legislation was written in English or French.

III. The difficulties of translating EU law
What difficulties are faced by the people who engage in or
work with legal translation? One should note that translation itself
is a means with which to further the harmonization of law, for the
incorporation of EU law into national law takes place on the basis
of the version of the law in the language of the country in question. Naturally, since I have worked as a codifier in a ministry, I
am aware of the fact that we often turn to the original version,
especially when we feel that there might be a translational error in
the text. The goal of translation is to create a text that gives the
reader the impression that it was originally written in the target
language. A translation has to be clearly understandable, and it has
to facilitate the incorporation of the given law into national law.
Here I would like to return to the problem of drafting in English
and of multilingualism and multiculturalism, which have effects
on translations. The main question is how one should translate a
legal institution coming from German law into Hungarian, taking
into consideration the fact that it was drafted in English by a
Greek codifier. For instance, there is the legal institution called
Rücktritt, which was translated from German law into EU law as
unilateral withdrawal. The beauty and charm of this job is that one
stands there (more accurately, one sits in front of a computer) and
tries to think with a Greek mind, whereas one should be trying to
think with an English mind. This legal institution, however, is
non-existent in English, so they translated the German term, using
a paraphrase which was probably familiar to the Greek colleague.
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It is very important to remember (and here I return to the
facts discussed in the beginning of my presentation) that the system of the legal concepts of EU law is not yet fully established.
Moreover, we translate from a hybrid language, so-called continental English, and this is especially visible in the Parliament. The
representatives are drafting legislation in English and handing in
their draft legislation and suggestions for modifications in English
more and more frequently. My colleague from the Committee also
noted that very strange solutions are devised. For example, nowadays what meanings are associated with the English word agent,
compared to its original meaning? This EU expression, which is
used on a daily basis, is a good example of linguistic importation,
since its meaning has changed and it has become a distinctive,
autonomous EU concept.
We face an additional difficulty because we often receive
only fractions of the texts from the parliament, for instance. We
cannot always put them into context. Also, these texts sometimes
diverge in their language from the original terminology, and they
use terminology in a modified manner which does not belong to
the given directive. The more versions we create by translating
them into different languages, the higher the chance of divergences and inconsistencies. This has a direct influence on the legal
effects of the norm. And since all of the versions are authentic
and are to be applied individually, regardless of the language in
which they were written, the differences between the versions in
different languages complicate the consistent application of EU
law.
One of the main ideas of EU legislation and legal translation
is so-called presumptio similitudinis, according to which all the versions of a law have to have the same legal effect, regardless of the
language in which they were written. Thus, the different versions
have to be the same with regards to content, for the law has to
ensure the same legal protection for all citizens. For this to work
effectively, as a theoretical precondition the national legal system
and languages cannot differ, at least according to formal legal logic. However, the point of the European Union is diversity, multiculturality and multilingualism.
Along with the paramount importance of attempts to
achieve identical content and legal effect, the idea of formal com-
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pliance has also gradually emerged. The Union continuously tries
to maintain and develop this by introducing unified phrases for
use in legislation. Style guides and editing guidelines are intended
to ensure formal consistency. Therefore, EU laws are both formally and structurally consistent. For example, the documents
published in the Official Journal are identical not only in their
structural division, but also in their page numbers and layouts.
Something found in the Hungarian version on page 5 is on the
same page both in the English and the French versions. This formal correspondence creates the illusion of correspondence, but it
does not necessarily mean perfect correspondence of content.
There is a danger that legal correspondence can be reduced to a
formal correspondence that is little more than a matter of appearance.

III. The quality issues of EU texts
1. Different dialects
In the following, we will look at some of the typical quality
issues which arise with regards to EU texts, and I offer some specific examples. I have been talking about principles so far, and
now I will demonstrate how these principles are not always applicable in practice. The first and most obvious obstacle is translational error, which causes problems in correspondence. It is
noteworthy that the Court of Justice of the European Union receives relatively few cases related to translational errors. According to statistics, between 1960 and 2010, in only 246 of the 8,978
cases that ended with a judgement were versions of the same laws
in different languages examined by the Court, so only in these
cases was the suspicion raised that there might be a difference
between them. This number is flattering for us, as translators, but
the statistics do not entirely reflect reality, since this does not
mean that translational errors only occurred in these cases. In
these cases, the legal entities or the organs of law enforcement
(the national court) felt that the differences between the versions
of the law in the different languages were so significant or that
there were issues in one of the versions that were so important
that it was necessary to compare the versions themselves.
The Court of Justice of the European Union sometimes had
to decide in cases in which an inaccurate grammatical structure or
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the lack of a comma made the interpretation of the law misleading; furthermore, EU legal norms were used in national criminal
procedures. A good example of this is the case in which proceedings were underway against a person named Peterson, who based
his defense on regulation 543/69 and was condemned on the basis of the very same regulation by the English authorities. Peterson transported animal remains, specifically deboned meat, in his
van. He claimed that the meat was intended for human consumption. According to part d) of EEC directive No. 3820/85, which
concerns the harmonization of certain social legislation relating to
road transport, member states can exempt drivers of the kinds of
vans which are not meant to transport meat from a prohibition
against meat transport if the vehicle is used to transport animal
waste or carcasses which are not intended for human consumption. Peterson contended that, in the phrase animal waste or carcasses
which are not intended for human consumption, the modifier not intended
for human consumption referred only to animal waste and not to carcasses, which according to his reasoning therefore could be intended for human consumption. Thus, he argued, he was exempt
from the prohibition. So the decision was based on a comma and
the word or; more specifically, how the parts of the sentence were
separated. In the English, French and Italian versions there was an
or conjunction preceded by a comma. However, in one version of
the directive, the Dutch version, there was neither or nor comma.
Interestingly enough, the court did not care about the English
version, although the proceedings involved a case in England. It
also did not care about the French or the Italian versions of the
directive. Rather, it took the Dutch version as the basis of judgment and stated that the basic meaning of the text should be the
reference point. Thus, we are expected to disregard the drafting of
the legislation and its grammatical structure and regard the Dutch
version as correct because the translators translated the meaning
correctly. This was not stated officially, but the English case was
still decided on the basis of this reasoning, and it was declared that
in the given case the modifier not intended for human consumption applies not only to animal waste, but to carcasses as well, which
therefore cannot be intended for human consumption. Thus, the
English government could not grant Peterson immunity for having transported meat intended for human consumption, and as a
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consequence the initiation of criminal proceedings was – it seems
– justified. The Court, of course, did not explain its ruling in this
manner, but instead interpreted the legislation at length.
2. Complicated, cumbersome legislation
Articles crowded with points, paragraphs, subparagraphs
and cumbersome wording represent the second major source of
potential errors. When we were codifying texts in the ministry, we
aimed to have not more than 10 subparagraphs or 10 points in
each law. Regretfully, some EU legislation contains more subparagraphs than there are letters in the Latin alphabet. This renders
the translation, interpretation and application of legislation terribly
difficult. The overcomplicated cross-references have the same
effect: many times it is not clear which reference relates to which
point. Other times, however, oversimplified wording is the issue
that causes difficulty in interpretation. The following is an English
sentence from a law that was shortened with the omission of relative pronouns: “Any request for review of an application submitted after 1
January 2011 shall be inadmissible”. One notices right away that there
are two possible interpretations. It is not clear to what the 1 January 2011 deadline applies. Does it apply to the application or the
request for review? This is perhaps clear to a native speaker of English, but to a Hungarian or a native speaker of another language it
is not.
3. Linguistic interference
The third type of errors concerns linguistic interference. I
made brief mention of this before. We borrow terms from one
language and use them in another, and the meaning of the term in
the receiving language is modified. The word act (Hungarian: aktus) from the EU legal terminology is a good example. We rarely
use it in the Hungarian legal terminology, since it is not acts which
the Parliament ratifies. However, on the basis of English texts and
due to the influence of English and French, it became natural to
talk about acts in EU law. In Hungarian, we add the modifier jogi
(English: legal) to specify the kind of act we are talking about, even
though in English it would be redundant in the context of a legal
text.
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4. The use of expressions peculiar to a given legal system or
language
The use of particular legal expressions that are peculiar to a
given legal system or language creates another cause of potential
error. There are two subtypes. One comes from lacunae: the target language lacks a legal expression and therefore some things
simply cannot be translated from the source language. It is very
hard to understand the French expressions faute (‘error’), grief or
ordre public in different contexts. The meaning of the latter varies in
French everyday language and in French legal language from text
to text and branch of law to branch of law. Regrettably, it is also
given different meaning in EU law. In some cases, we have to
translate l’ordre public as compelling reasons. The term was also
adopted by the rules of procedure of the Court of Justice of the
European Union, where it was translated as reasons hindering the
procedure. In other legal contexts it was translated as an imperative clause, and again in other places we find it translated simply as
reason related to public order.
Another problem is the different naming of institutions.
The French language, for example, prefers to use the word magistrature52. We can only translate this into Hungarian by removing
generalization and drawing a distinction between ügyészség (prosecution) and bíróság (court), since the magistrat du siège means judge
and the magistrat du parquet means prosecutor. When I was working
in a court, I came across the translation of the record of a divorce
suit involving a man with Algerian citizenship. The record is originally in French. The translator translated the expression magistrat
du parquet as lawyer of parquet.
I have spoken about legal expressions. Now, I would like to
say a few words about idioms. Usually, English idioms pose the
greatest difficulty. If someone brings fresh pastries into the office,
the following message is sent out in our unit: “first come, first served”.
This means simply that the winner will be the person who reaches
the coffee bar first. However, this idiom is used in legislation as
well, such as the 4th article of regulation No. 1234/2009/EU.
How do we translate it there? In Hungarian “igénylési sorrendben”
(English: order of claim) has become the term with which we try to
52

Meaning: Court, Court Office (a note from the editor)
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give back the accurate original meaning of this English idiom.
Another idiom is found in paragraph (5) of Article 3 of directive
2007/74/EU, in which the original English idiom is: “as the crow
flies” (Hungarian literal translation: miként a varjú repül). In Hungarian, the equivalent term is légvonalban (which one could translate
into English as “in the line of air”). Often, the main issue is that
the codifier often forgets for whom s/he codifies, and suddenly
28 member states should agree. And this agreement must be
reached – as the French say, using their favorite idiom – “sans
prejudice de”, that is, without damaging something (in our case the
legal content). Many times, it is hard to find a Hungarian equivalent for this expression as well.
5. The lack of consistent use of terminology
The fifth source of errors is the lack of consistent use of
terminology. One of the common forms of this is so-called formal
inconsistency, more precisely so-called internal incoherence. This
can happen, for instance, when the same terms are used in different legal institutions or when different terms are used in the same
legal institution, for example a codifier begins using synonyms.
When working at the Court of Justice of the European Union and
interpreting EU legislation, we often came across the French expressions marge de manoeuvre and champ de manoeuvre, many times in
the same norm. We argued about whether the two different expression refer to the same legal content or not, and what the legislator sought to express. Most likely, we thought, they denote two
different things, but as it turned out, they do not. The legislator
(or the French translator) had simply used terms s/he regarded as
synonyms, and this caused us Hungarian lawyers, raised in the
strict logic of the German legal system, considerable headache.
Regretfully, there are more examples of inner incoherence
in EU legislation. For example, different terms are used for the
same concept within the same legal norm, and the concept, furthermore, covers different notions from country to country. The
Hungarian version of directive No. 85/577 uses three different
terms (elállás, felmondás, visszavonás) for the same legal content. The
French version uses two (résilier, renoncer), the English uses three
(cancel, waive, renounce) and the German uses two (Widerruff, Rücktritt). The Hungarian version of directive No. 93/13 uses two
terms (felmondás, felbontás), the French uses three (renoncer, romper,
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résilier), the English uses two (dissolve, cancel) and the German uses
three (unterlassen, kündigen, Rücktritt), and the terms have different
legal content for the same legal institution.
The other type of error, alongside internal incoherence, is
external incoherence, that is, when there is inconsistency in the
terminology between legal norms which are related to one another
and which regulate the same field of legislation. Different terms
are used for the same legal content or the same terms are assigned
different meanings in the norms which regulate the same field of
legislation. Again, I cite an example from the area of consumer
protection. The right of withdrawal does not simply mean different details of rules from country to country. The directives drafted
in the field of consumer protection (No. 85/577/EEC, No.
94/47/EC, No. 97/7/EC, and No. 2002/65/EC) assign different
clauses and legal effects to the right of withdrawal, that is, they
regulate the same legal institution differently. The lawyer is in
trouble again, since even if the terminology is consistent, the content of the right of withdrawal is different in different (national)
legislation. How should the national legislator translate these
terms? One would be in big trouble, especially if one were seeking
to formulate a single consumer protection law to unify the five
directives in a comprehensive codification. We would come face
to face with a situation in which the content of the right of withdrawal found in the same national law would be different in the
trade between absent partners, in the contracts concluded in business, and again in the trade of salesmen.
The other main type of the lack of consistent use of terminology is content-related inconsistency. In these cases, the legislation gives a definition, but the clauses found within the legal norm
diverge from these definitions. The legislation elaborates the legal
content given in the explanatory clause in the beginning of the
legislation with different regulations.
6. The use of legal terms in the everyday sense (termrepeating explanatory clauses)
The sixth type of error occurs when legal terms are used in
their everyday sense in the legislation. There are many such terms,
such as the term “damages”. Sometimes the term needing definition is used in its everyday sense, with the assumption that it
means the same thing to everybody. For example, Article 2 of
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directive 2004/35 defines “environmental damages” by using the
term damages in the definition itself. However, the term damages
covers a different concept in each national legal system: it can
include non-material damages and expectation damages, in addition to the damage done to property. The legislation must clarify,
in its explanatory clause, the exact legal content of the term.
7. The failure to define the legal term
When legislation does not give any definition to legal terms
of (in the given case, key) importance, this causes even more
complications. Regretfully, EU legislation often uses legal terms (I
touched on this topic when examining the lack of coherence in
the terminology) without defining them. For instance, directive
93/13/EEC, which concerns the fairness of terms and conditions,
uses a basic term (terms and conditions), but the legislation does
not define the content of this term. The jurisdiction of the directive is valid for standard terms as well, so it includes the most
important areas of service: water, gas and electricity providers use
standard terms. The directive is about terms, and the jurisdiction
of the legislation is valid for these terms, but in four member
states it is not the terms of the civil law that regulate water, electricity and gas services. The terms between the consumers and the
providers do not qualify as terms of civil law but as something
regulated by administrative law. In theory, in these four member
states the consumer protection directive could not be applied to
standard terms because at the moment of signing an administrative legal relation is established, as in the fields of education or
healthcare, not a legal relation defined by civil law. That said, the
legislator did not think about the confusion that would be caused
by the assumption that terms mean the same in every context.
This oversight may hamper or prevent certain countries from applying the regulations of the legislation.
To correct these uncertainties, unusual methods are used;
luckily neither of these two methods has become a trend yet. According to one, the legal norm lists the terms used under national
law and specifies the subject at hand. From then on, everything is
supposed to be clear to the public enforcer and the translator.
Article 3 of directive 90/434/EEC and paragraph (3) of Article 6
of directive 92/106 list the types of taxes involved. The other
solution was used at the accession treaty of 1972 by the United
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Kingdom. As an appendix, a separate statement was attached to it.
In this, a definition of the term citizen was given that was to be
used in the future application of EU law. This solution has been
analyzed in detail by the Court of Justice of the European Union
in the judgment of case C-192/99, the so-called Kaur case.
8. Terms which appear to be legal terms
Terms are often used which resemble legal terminology, and
this is another source of possible errors. These terms resemble
precise, well-defined legal terms, but they are not. They are inserted into legal texts. They figure in legal contexts, but they do not
have precise legal definitions. One hears a lot about tax fraud in
Luxembourg lately. In a recently published document related to
this topic, four different kinds of behavior among citizens are
described. I leave it to you to determine which means what: tax
fraud, tax evasion, tax avoidance and unintended no-taxation. We translated these terms as adócsalás (tax fraud), adókijátszás (tax evasion),
adókikerülés (tax avoidance), and nem szándékos adóelkerülés (unintended no-taxation). To make a clear distinction between the second and the third term and to define the exact content of the
fourth, we turned to legal experts and tried to find precedents, but
all in vain. We were just hoping that the Hungarian legislator and
codifier would approve of our solution, assign precise definitions
to the terms, and use them without difficulty.
9. Using a politically correct term instead of the legal term
The ninth solution which creates the potential for error is
also used quite frequently, namely, the use of a politically correct
term instead of the legal term. Some legal terms can be offensive
to sensitive citizens and groups. We understand and sympathize
with the underlying intention of the legislators who are concerned
by this, but sometimes this solution can make a law impossible to
translate or apply. This occurs when the terms in question replace
a decades-old legal term in widespread use with a politically more
proper, tactful counterpart. However, the translator and the lawyer do not know what to do when confronted with these terms.
One example of this concerns illegal migration and illegal
immigration. We understand the point of the legislator. We know
that the word illegal is very condemning. For political reasons,
s/he tries to address already negative and increasingly negative
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opinions on immigration by discarding the modifier illegal and
using irregular instead. This term can be translated into Hungarian,
and we even succeeded in doing so. We negotiated with the
Committee, the Court, and the Council, and in the end we translated it as rendezetlen jogi helyzetű migráns (this could be translated
into English as migrant with an unsettled legal status). Since the word
irreguláris is only used in Hungarian for armed troops, the cognate
could not be used, and in order to preserve legal precision we
chose to paraphrase. The migrant, thus, is not “illegal”, but has an
“unsettled legal status”. However, the legal categorization of migration causes problems. Migration cannot have an unsettled legal
status. Migration is not a legal status that can be settled or unsettled. So we are stuck at this point, because if we seek to extend the
term to refer to more general phenomena, then we risk creating
content-related inaccuracy. We consulted with Hungarian experts
and organizations, and we decided to keep the term illegal in the
Hungarian terminology because otherwise we would not be able
to translate this altered term without damaging the meaning. The
Hungarian organizations offering assistance to migrants agree that
in the Hungarian language the word illegális does not yet have a
negative meaning if it is related to migration. It is not as condemning as it is, perhaps, in French or English, so we feel we can
use it without exacerbating prejudice.

IV. Addressing legislative and translational errors
How can the translational and drafting errors committed
during the writing of legislation be addressed? Correction is an
option. The member states can send a notification about an error
to the given Committee, Council or Parliament that created the
given legal norm. In such cases, the body in question publishes a
corrigendum in which they also publish the corrected content. If
the error is more serious, that is, it is not simply a translational or
drafting error, but rather causes so much confusion that it influences the application of law, then the process of modifying the
law has to be initiated. If the error has given rise to unlawful circumstances, then as a third option, one can turn to the Court of
Justice of the European Union and initiate proceedings for the
cancellation of the given legal norm.
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As a fourth solution, the public enforcer can make a request
for preliminary decision-making. This can be submitted to the
Court of Justice of the European Union by the national court. To
alleviate damages originating from legislative and translational
errors, a compensation suit can be initiated at the Court. Since
time is short, I will not go into detail on the question of preliminary decision-making. I would like to mention only one very interesting judgement, the judgement in the case of the Committee
versus France. This involved a pre-infringement procedure, so it
was not a decision-making one. The text of the legal norm – what
at the time was Article 228 of EC – put a conjunction of possibilities, of alternatives, an or, between recurrent fine and lump sum. Regretfully, this wording was adopted in the Treaty which determines how the European Union operates. France did not put one
of the Court of Justice of the European Union’s sentences into
effect, and therefore the case was brought to the court again.
When it turned out that the French authorities were not willing to
execute the abovementioned sentence, the Court had two options:
according to the text of the treaty, it could impose a recurrent fine
or a lump sum. The advocate general then suggested that although
the conjunction or means alternatives, it could also be interpreted
to have the same meaning as another conjunction: and? In this
case, all of the versions of the law were clear irrespective of language – unlike in the Peterson-case, in which only the Dutch version was. Each and every of them contained or. Yet this simple
little conjunction became the keyword of a legal decision. In the
course of the legal interpretation, or practically became and. The
Court passed the sentence on the basis of this and fined the
French state both a recurrent fine and a lump sum, though if one
insists on the more narrow understanding of the conjunction or, it
should only have been able to penalize France with one fine or
the other, but not both. As a consequence, this became practice,
having gained legal precedent in case law. Ever since then, everyone sees and instead of or in the legislation, despite the fact that
the conjunction in the treaty – which regulates the operation of
the European Union – is still or. It reminds me of a joke in which
a man is caught on the street cheating on his wife. He rebukes his
wife, saying, “honey, do you believe me or your eyes?” What do
we believe in: the words of the legislation or the interpretation of
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the court, which gives legal content that, in this case, is in contradiction with the words understood in their simplest sense?
The last topic I wish to address is the claim for damages.
This is very interesting, since theoretically in the European Union
the responsibility for a claim for damages is not on its institutions
but on the Union itself. Both faulty legislation and faulty translation can entitle someone to such claims. If a legal error, translational error, or an error in codification caused actual damage in a
given member state because of the translated law – whether it be a
regulation or a law with direct effect – a claim for damages can be
initiated against the Union directly, not against the given institution.
I would like to close my presentation with a little (sadly)
Hungarian curiosity. It is about regulation 1234/2007, which concerns the single common market organization. There was a small
mistake in the Hungarian translation. The regulation is about different types of milk. The translation, which was based on the
English text, regulated in point c) so-called félzsíros tej (English:
semi-skimmed milk) and in point d) so-called fölözött tej (English:
skimmed milk). These terms are accurate and, from a professional
point of view, perfectly adequate. However, in the agricultural and
trade sectors in Hungary both dairy farmers and tradespeople refer to fölözött milk as sovány tej and félzsíros milk zsírszegény tej. This
otherwise very accurate translation did not take into consideration
the Hungarian terminology, which could have led to all of the
Hungarian farmers, tradespeople, entrepreneurs, and distributers
having had to rename the various milks. They would only have
been able to market zsírszegény tej as félzsíros tej and sovány tej as
fölözött tej, and this could have had unpredictable financial consequences.
Luckily, the respective trade organizations gave quick feedback and right after its ratification the law was corrected. The regulation came into force on 22 October 2007, and the correction
was published on 16 November, so there were no consequences.
Although the translation was decent and accurate, it should have
taken into account the terms that are generally used in the national
context.
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V. Conclusions
I would like to mention some thoughts as a summary and as
something which might inspire further reflection. Imperfection or,
rather, imprecision is a characteristic not only of legal translation
but of legislation itself. We cannot expect everything to be flawless, for the work of the legislators and the translators is difficult
not simply because these people work in a complex legal, political
and social environment, but also because they work under great
pressure. In the long run, creating codices for each branch of law
could be a means of achieving consistent and coherent terminology. The codification of contract law in civil law is set on a good
path, and in criminal cases coordination of criminal law and procedural law is developing more intensely, which, with the formation of the so-called European Public Prosecutor’s Office, will
lead to the creation of consistent terminology. In other areas of
law other drafts of comprehensive codices are taking shape. I
know that often the national legislator is not happy about this fact,
but each comprehensive regulation creates coherence, and this is
what has been missing from EU law until only recently.
Jurisprudence also has an important role in furthering the
development of legal terminology by continuously providing remarks and studies. We hope that EU legal terminology will gradually develop and it will become more and more consistent, not
only within individual branches of the law, but among them as
well. Inspiring results have been reached, and they seem to point
in this direction, such as the publication of multilingual legal dictionaries and glossaries. I know that considerable effort was devoted to this within the Committee too, and many steps have
been taken towards this in the Parliament as well. The member
states also did a great deal to promote and facilitate the creation of
multilingual dictionaries and EU legal dictionaries. In this process
you, dear audience, have an exceptional role too. We await the
feedback and suggestions of national legislators and public enforcers. We are happy when you find errors, because this means –
and this makes every lawyer and translator happy – that you are
reading our translations, using them, and working with the Hungarian versions of EU laws.
Thank you for your time!
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Budapesti Műszaki Egyetem, egyetemi tanár

CIVILJOGI KODIFIKÁCIÓ ÉS A NYELV
Nagy örömmel veszek részt a „Jogalkotás érthetően – A
pontos fogalmazás művészete” című konferencián. Ez viszonylag
elhanyagolt terület a jogtudományokban, bár folynak ilyen kutatások főleg Blutmann László jóvoltából a debreceni egyetemen,
Somssich Réka jóvoltából az ELTE jogi karán, valamint Miskolcon és Debrecenben is. Érthető módon az utóbbi időben az európai közösségi jog fogalmainak magyar nyelven való megjelenítése
kapott elsődlegességet, mégpedig az európai uniós fordítás problémái és kevésbé a magyar törvények idegen nyelvekre való fordítása. A témakör azonban ennél jóval tágabb.
A jogi nyelvi kultúra alapvető egy ország jogrendszere, jogdogmatikájának fejlettsége szempontjából nézve. A jogszabályok
nyelvi igényessége megkönnyíti a jogalkalmazást, ezért a kodifikáció során erre különös figyelmet kell fordítani. A törvények nyelvi
tisztasága biztosabbá teszi, illetve a kérdést megfordítva a fogalmazás nyelvi ellentmondásai veszélyeztetik a jog hatékonyságát.
Törvényeink nyelvi – fogalmazási és dogmatikai – tisztasága
egyébként megkönnyíti az idegen nyelvre való fordítást is, ezzel
segítve a külföldre irányuló jogpropagandánk eredményességét. Az
is tény, hogy az egyes jogágak túlzottan törekednek saját (?) jogi
nyelv kialakítására, olyan esetben is elszakadnak egymástól, amikor
ez nem indokolt – például e konferencián is külön előadás hangzik
el a büntetőjogról, valamint a civiljogról szólván.
A jogtudomány a nyelvi kultúra területén is új feladatokkal
áll szemben. Az egyik az ún. számítógépes nyelvészet, amely az
információs forradalom, az elektronizáció, a digitalizáció eredménye. Ennek számos pozitív hatása van, de negatívumai is vannak,
pl. a túlzott egyszerűsítés, a jogi szaknyelv túlzott formalizálása. A
másik új tendencia a természetjog, az ideológiai, politikai eszméknek
a jogalkalmazásba való behatolása. Új alaptörvényünk például a
magyar történeti alkotmány vívmányaival, valamint a józan ész
követelményeivel operál. A Ptk. jogi személyekre vonatkozó könyve végig kötelezve fogalmaz (pl. használja a „kell”, a „köteles”
szavakat), a 3:4. § viszont az alapítóknak főszabályként általános
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eltérési lehetőséget biztosít. Ezzel kapcsolatban mondta egy vezető igazságügyi szakember, hogy „felejtsük el” a nyelvtani értelmezést, a jogszabály-értelmezéskor a történeti, a rendszertani és a
joglogikai értelmezés elsődlegességéből kell kiindulni.
Ezzel az állásponttal nem lehet egyetérteni. A jogértelmezés
alapja a jogszabály szövege, tehát a nyelvi értelmezés szükségképp
alapvető. Természetesen a jó jogalkalmazó dolgozik a jogi alapelvekkel, rajtuk kívül figyelembe vesz történeti, a jogfejlődésre vonatkozó és joglogikai tényezőket is, de a törvények szövegétől való
teljes elvonatkoztatás, a szöveg lerontása jogi nihilizmusra vezet,
és aligha szolgálja a hatékony jogalkalmazást.
Jogalkotás érthetően – ez a konferencia címe, alapgondolata.
Mindenki számára érthetően vagy csak a jogászok számára érthetően? E körben is a középútra kell törekedni. A jog ugyanis sajátos
jogi fogalmakra – jogintézményekre – jogi kategóriákra épül és
ebből kifolyólag sajátos jogi nyelvet alakít ki a jogi kultúra részeként. Ez a jogi nyelv természetesen a köznyelvre épül, de némelykor eltéríti a jogi nyelvet a köznyelvtől, részint pedig sajátos nyelvi
alakzatokat alakít ki. Vegyünk néhány kategóriát. Vélelem – ezt a
szót a titkárnőm rendszeresen védelemnek írja. A vélelem mint jogi
műszó azt jelenti, hogy egy feltételezést kell bizonyítási szempontból igaznak tekinteni. Van megdönthetetlen vélelem és van olyan
vélelem is, amellyel szemben helye van az ellenbizonyításnak. A
vélelem szó ma már nem része a köznyelvnek, a jogi nyelvhez tartozik. Vagy az illetve vagy az illetőleg szó jelentése lehet egy felsorolásban „és”, „de”, „vagy” is. Ez a szóhasználat a köznyelvben általában
nem lényeges, jogszabályszövegben azonban igen jelentős eltéréseket jelezhet. A köznyelv egymás szinonimájaként használja a
kártérítés, a kártalanítás, a megtérítés és a kárpótlás fogalmát. A jogi
nyelvben azonban ezek között jelentős különbség van: kártérítés a
jogellenes károkozás szankciója, kártalanítás a jogszerű károkozás
jogkövetkezménye, megtérítés, ha utaló magatartással okozunk
kárt, a kárpótlás pedig alapvetően erkölcsi–politikai fogalom, mely
Magyarországon alapvetően a rendszerváltozás előtt okozott sérelmekkel kapcsolatban kapott jogi jelentőséget. A német nyelv
azonban nem ismeri nyelvileg például a kártalanítás, megtérítés és
a kárpótlás különbségét, viszont kétfelé választja a jogi felelősség
kategóriáját: Verantwortlichkeit általában a felelősség, a vagyoni kártérítésre viszont a Haftung kifejezés az irányadó.
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A jogi nyelv viszonylagos kiemelése a köznyelvből bizonyos
mértékben szükségszerű, de az már diszfunkció, ha ezt eltúlozzuk,
a köznyelvvel szemben mintegy jogi fogalommennyországot építünk ki, és ennek következtében a laikusok számára a törvényszöveg általában véve érthetetlen.
A szépirodalomban stílushiba a szavak ismétlése, ez a jogszabályok szövegezésénél azonban éppen fordítva van. Az irodalom szóművészet, a varietas delectat elve érvényesül benne, a törvénykészítésnél viszont ugyanazon kategóriát következetesen mindig ugyanúgy és ugyanarra kell használni. Pl. nem mindegy, hogy a
gazdálkodó szervezet vagy a gazdálkodó szerv kategóriát használjuk, ezt nem lehet cserélgetni. Az eltérő szóhasználat ugyanis értelmezési vitákra vezethet. A kodifikációs stílust ezért lehet szépirodalmi oldalról unalmas nyelvezetnek minősíteni, egy törvényben ugyanazon fogalomra mégis ugyanazon szavakat kell használni, sőt lehetőség szerint más alapvető, tárgyba vágó törvényekkel is
szinkronban kell állnia a szóhasználatnak. Végképp hiba, ha egy
törvény végrehajtási rendeleteinek szóhasználata eltér az alapjogszabálytól. Nem vitás, hogy a nagy törvénykönyvek nyelvezetének
absztrakciós szintje más, mint az alacsonyabb szintű, napi tömeges
jogalkotásé, de a végrehajtási rendeletek nem szakadhatnak el az
alapjukat alkotó kódexekétől.
Az előzőekből látható, hogy a kodifikáció önálló jogi szakma, nagy kodifikációs szakmai elődjeink – Vida István, Kampis
György – szerint a legkifinomultabb, legmagasabb rendű jogászi
szakma. Ezt külön tanulni kell, más, mint a jogalkalmazó szakmák
(ügyvéd, ügyész, közjegyző, bíró).
Sajnos a jogszabály-szövegezés és -szerkesztés szintje az elmúlt 30 évben jelentősen romlott Magyarországon. Ennek főbb
okai a következők:
a) Legalapvetőbb oka a társadalmi és gazdasági élet jogi túlszabályozása, azaz a magatartás-szabályozás jelentős mértékű felváltása technikai folyamatszabályozással. Pl. 2013-ban kettőszázötvenkét törvény és több mint ezer rendelet született, megközelítőleg kétszerese az 1990-es évek közepe jogalkotásának. Valósággal lehetetlen, hogy nyelvtanilag és jogtechnikailag színvonalas
legyen ekkora jogtömegalkotás.
b) Kialakult a „gondolatnál is gyorsabb” frakciós jogalkotás,
amely előkészítetlen (nem méri fel a jogszabály következményeit,
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költségeit, továbbgyűrűző hatásait), és ezért állandó módosításra
szorul. (Pl. 2012–2013-ban az adott évben alkotott törvényeknek
több mint a fele a 2010–2011. évben alkotott törvények módosítása volt.) A törvénymódosítások pedig továbbgyűrűznek a rendeleti
joganyagra is. A képviselői törvényjavaslatok jó része nyelvileg is
tökéletlen és belső ellentmondásokat okoz a jogrendszerben. Egyre több az ún. jogszabályszörny – pl. csődtörvény, cégtörvény –,
amelyeknek már szinte minden szakaszát módosították, gyakorlatilag áttekinthetetlenek (évi többszöri módosítás következményeképp).
c) Mindezek következtében nincsenek részletes, logikusan
felépített törvényi indokolások. A képviselői törvényjavaslatoknak
a legtöbb esetben csak formális indokolásuk van, de a kormány
által előterjesztett törvények indokolása is sokszor üres, hiszen a
minisztériumi kodifikációs apparátusok abból indulnak ki, hogy az
Országgyűlésben úgyis átírják, tömegesen megváltoztatják az eredeti törvényszöveget. A miniszteri indokolás tehát eltér a végül is
elfogadott törvénytől. A gyenge indokolás egyébként a törvény
fordítását is megnehezíti, hiszen a fordító nem tud megismerkedni
a maga valójában a jogszabály céljával.
d) Egyre jobban áttöri ez a törvényalkotás a magyar jogszabályszerkesztés hagyományos elvét: paragrafus legfeljebb öt bekezdéssel, a bekezdésekben minimum három mondat. A tíztizenöt bekezdésből álló paragrafusok, a paragrafusok megkettőzése A, B, C paragrafusokkal, az öt-nyolc mondatból álló bekezdések áttekinthetetlenné teszik a jogszabályszöveget.
A jelenlegi magyar jogalkotás alapvető problémája továbbá
az Európai Unió jogi nyelvezetéhez, kategóriáihoz való alkalmazkodás kényszere, tudniillik ma már a magyar polgári–gazdasági
jognak erőteljesen az unió gazdasági jogához kell alkalmazkodnia,
nem lehet azzal ellentétes. Az uniós jogi nyelvezet viszont sokszor
ellentétes a tradicionális magyar nyelvezettel. Az uniós nyelvezettel
nekünk alapvetően két problémánk van. Az egyik az, hogy ez jogágilag komplex, ún. irányelvnyelvezet (pl. az unió társasági jogi
irányelveiben több a pénzügyi–számviteli jog, mint a civiljog), a
magyar jogi nyelv pedig jogágazatok szerint elkülönülő nyelvezetű.
A másik – mely probléma egyébként összefügg az elsővel – az,
hogy az uniós jog (többek között az elektronizáció követelményeivel) részben jelentősen egyszerűsített, részben az angol–amerikai
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jogcsaládra emlékeztető elemekből áll, a magyar jogrendszer pedig
a német jogcsaládba tartozik, azaz szigorúbb és részletekbe menő
fogalomképzésen (az ún. „Begriffshimmel”-en, azaz fogalmi paradicsomon) alapul. Az uniós jogon keresztül azonban az „angol”
jogcsaládnak egyre több eleme jut be a belső magyar jogba, ez
pedig – mivel az angol elem keveredik a hagyományos német elemekkel – jogrendszerünkön belül kollíziókat okoz (lásd pl. az új
Ptk.-ban az „előreláthatósági követelménynek” kártérítési jogunkban való megjelenését).
Két példa. Az angol jogban – szemben a német Sachenrecht
és a dingliche Rechte fogalompárral – nincs dologi jog, a tulajdonjog
fellazul (csak a tulajdon–tulajdonlás, azaz property–ownership különbsége van meg benne), de nem különül el benne az
Eigentumsrecht és a Besitzrecht, azaz a tulajdonjog és a birtokjog, mint
a német és a magyar polgári jogban. Vagy például az angol társasági jog a részvényjog alapján áll, alapkategóriája a nyilvános részvénytársaság (public share holding company). Kft. náluk nincs, de a
német jogterületen a kft. vezető társasági forma (Magyarországon
is majd négyszázezer van belőle, a nyilvános részvénytársaságok
száma pedig száz alatti). Amikor a magyar társasági törvényt angolra lefordítják, a kft üzletrészt, amely nem értékpapír, hanem
vagyoni jog, business share-nek fordítják. Ez azonban torzít, mert a
share értékpapír jellegű fogalmat jelent. Nem véletlen, hogy az új
magyar Ptk. német fordítása – véleményem szerint – jóval hitelesebb képet ad a magyar polgári jogról, mint az angol fordítás. Az
angol jogi nyelvezet tehát jóval egyszerűbb, mint a német, az internet, az elektronizáció azonban az angol típusú egyszerűsítést
támogatja.
Végül a jogi nyelv ideológiai elemeiről. Azért nem véletlen,
hogy az ún. devizahitelesek ügyének rendezésénél a jogszabályok,
valamint a kúriai döntések a felek egymás közötti „elszámolásáról”, a politikai szövegek a „bankok elszámoltatásáról” szólnak,
hangulatilag rájátszva a lakosság nem csekély részének bankellenes
érzelmeire. (Nem csoda, hiszen számos embernek hagyományosan
ellenszenves tevékenység a kereskedés is. Például német nyelven a
csere tauschen, ugyanez két ponttal az „a”-n täuschen, azaz csalás.)
Néhány példa. Az orosz nyelvben a hagyományos kereskedelmi terminológia ki sem alakult, ezért a rendszerváltozás után
súlyos nehézségek keletkeztek az orosz társasági jogban: a társaság
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tovaricsesztvo, mintha elvtársi együttműködés lenne, a részvénytársaság akcionyernoe obsesztvo, márpedig az obsesztvo eredetileg a hagyományos orosz faluközösséget jelentette. A szocialista időkben az
állami vállalatot a Szovjetunióban predprijatyiének nevezték, mert a
vállalkozásra, a vállalatra – minthogy burzsoá jelentésűnek tekintették – nem volt szavuk. (Ezt vették át a keletnémetek is a
volkseigener Betrieb – ’állami üzem’, de szó szerint ’népi tulajdonú
üzem’ – kifejezéssel, jelezve azt, hogy itt tulajdonképpen üzemről
van szó.) A németeknek viszont volt szavuk a társaságra – Gesellschaft, de a „szocialista, keletnémet jogi nyelvben” a Gesellschaft
burzsoá hangzása miatt a Zusammenschluss (egyesülés) vagy a
Gemeinschaft (közösség) kifejezést használták. A szocializmus felbomlásának magyar világában, a 70-es évek végén és a 80-as évek
elején mi is rengeteget küszködtünk azzal, hogy ne vádolhassanak
bennünket azzal, hogy áldozatává váltunk a nyugati fellazítási politikának – állandósult aggodalmunk volt, hogy miképp fogják a
KGST-ben a magyar reformszocializmus kifejezéseit oroszra vagy
németre fordítani. Így lett például jogszabályainkban a voltaképpen közkereseti társaságból gazdasági munkaközösség.
Hogy ne csak az elmúlt szocialista kitérő jogból mondjunk
példát, a svájci jogi terminológiában a szabad versenyes kapitalista
világ mítoszához ragaszkodva az állami vállalatnál még az állami
szót sem említik – öffentliche Unternehmung, azaz közjogi vállalkozás.
Ez Ausztriában már állami vállalkozás (staatliche Unternehmung),
Németországban pedig állami vállalat (staatliches Unternehmen).
Végül zárnám referátumomat egy hatályos példával, amely
jól jelzi a nyelvi, elsősorban fordítási nehézségeket. Mint már említettem, az új magyar Ptk. jogi személyekre vonatkozó könyve –
éppúgy, mint ahogy a magyar jogszabályokban ez általános és a
Ptk. többi könyvére is jellemző – imperatív módon, kötelezve
fogalmaz, így a törvényszöveg gyakran használja a „kell”, „köteles” kifejezést. Igen ám, de a Ptk. 3. könyv 4. §-a főszabályként
kimondja, hogy a jogi személy alapítói eltérhetnek a létesítő okiratban a Ptk. szabályaitól. Például a Ptk. kimondja, hogy a részvénytársaságnál könyvvizsgálót „kell” választani. A 3:4. § szerint
azonban lehetőség van az általánostól való eltérésre, így e szabálytól a létesítő okiratban az alapítók eltérhetnek. Azaz a „kell” mégsem kell. No, fordító: hogyan lehet ezt a jogszabályi konstrukciót
egy külföldi olvasó számára érzékeltetni?
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Ezzel be is fejezem. Köszönöm a meghívást, amely alkalmat
adott arra, hogy végre nyelvi problémákon is kicsit elmerengjek a
jogalkotással kapcsolatban. Tudniillik ha az ember egy kicsit elkezd ezen gondolkodni, hamar kiderül, hogy a nyelvi ellentmondások és fogalmazásbeli esetlenségek, illetve ezek feloldása súlyos
tartalmi, jogdogmatikai problémák megértéséhez, sőt megoldásához is elvezethet.
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LANGUAGE AND CODIFICATION IN CIVIL LAW
It is a great pleasure to me to participate in the Clear Writing conference. Clear writing is a rather neglected field in jurisprudence, although some research is being done in this field by
László Blutmann at the University of Debrecen and Réka
Somssich at the Faculty of Law at Eötvös Loránd University, and
by others in Miskolc and Debrecen. It is understandable that recently the coherent and comprehensible presentation of the terms
of European Common Law became a priority in Hungary, or to
be more specific, the problems faced by the European Union
concerning translation and, to a lesser extent, the problems of
translating Hungarian laws into foreign languages. The topic,
however, is significantly wider in its scope.
The culture of legal language is fundamental from the perspectives of a country’s legal system and the development of its
legal dogma. The sophisticated use of language in legislation eases
the application of the law, and therefore in the process of codification we have to pay particular attention to it. The clarity of the
language used in laws ensures their effectiveness, while textual
ambiguities and contradictions jeopardize it. The linguistic clarity
(concerning dogmatism and drafting) of our laws also makes
translation into a foreign language easier, and this improves the
efficiency of our efforts to acquaint the international community
with our legislation. It is also true that certain branches of law are
striving to develop their own legal languages; they depart from
standard use even in cases when it is unnecessary – for instance at
this very conference there will be separate presentations on criminal law and on civil law.
The discipline of law faces new challenges in the fields of
linguistic tradition. One of them is posed by so-called Computational Linguistics, which is a result of the information revolution,
electronization, and digitalization. This has had several positive
effects, but it has also had negative consequences, including excessive simplification and excessive formalization of the legal language. Another one of the new tendencies involves so-called natu-
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ral rights, i.e. the incorporation of ideological and political ideas
into the application of law. The Fundamental Law of Hungary, for
instance, builds on the achievements of the Hungarian historical
constitution. The wording of the part of the Ptk. (civil code)
which concerns legal parties is characterized by obligation (e.g. it
uses words like “must” and “obliged”), however, 3:4. § creates as a
main rule opportunities for the founders to generally depart. Reflecting on this, one leading expert said that “we should forget
about” linguistic interpretation. When interpreting a law, we
should proceed from the notion of the priority of historical, taxonomical and legally logical interpretations.
I cannot agree with this point of view. The basis of any interpretation of the law is the text of the law itself, thus linguistic
interpretation is necessarily fundamental. Naturally, a good applier of
the law works with legal principles, and also takes into consideration history, the development of the law, and legal logic, but the
complete displacement of the texts of laws and the impoverishment of text leads to legal nihilism and hardly furthers the efficient application of the law.
Clear legislation – this is the title, the basic idea of the conference. Clear for everyone or only for members of the legal profession? We should aim at the golden mean here too. The law is
based on specific legal terms, legal institutions, and legal categories, and it therefore constitutes a special legal language as part of
the legal tradition. This legal language is, of course, based on the
standard language, but sometimes it breaks from the standard and
creates specific linguistic configurations. Let us consider some
categories. Presumption – this word is often written by my secretary
as protection (Hungarian: vélelem and védelem). Presumption, as a legal
technical term, means that an assumption has to be treated as true
from the point of view of evidence. There are presumptions
which are unquestionable and there are presumptions against
which counterevidence can be brought. Presumption is no longer
part of the standard language. It belongs to legal language. Or, for
instance, the Hungarian word illetve and illetőleg can mean “and”,
“however”, and “or”. The use of this word in standard language
does not give rise to problems, but in the texts of the law it can
mark significant differences. In standard use, the words compensation for tort (kártérítés), compensation for damages (kártalanítás), reim-
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bursement (megtérítés), and amends (kárpótlás) are synonyms. However,
in legal language there is a huge difference between the three:
compensation for tort is a sanction for illicit damages, compensation for damages is the legal result of licit damages, reimbursement refers to situations in which the damages are the results of
persuasion, and amending is basically a moral-political term which
gained legal importance in connection with offences which took
place before the change of the political system in Hungary. However, in German, for instance, there is no clear distinction between
compensation for damages (kártalanítás), reimbursement and
amends. In German, liability is divided into two categories:
Verantwortlichkeit usually refers to responsibility, while Haftung is
the norm for compensation for tort relating to property.
The relative distinctness of legal language from standard
language is necessary to a certain extent, but it becomes problematic if we overdo it; we almost create a higher plane of legal terminology that stands in stark contrast to standard language, often
making the text of the law incomprehensible to laypeople.
In literary language, word repetition is regarded as a stylistic
weakness. However, in the case legislation, the opposite is true.
Literature is the art of words, and it is dominated by the idea of
varietas delectat. In drafting legislation, however, the same category
should be used consistently for the same thing and in the same
way. For example, there is a difference between the term economic organization and the term economic body. The two are not
interchangeable, and the casual use of different words may well
lead to debates about precise meaning. The language of codification might be thought of as boring, but nonetheless, in a law the
same concept has to be marked with one and the same word. Furthermore, if possible then the language of the law should be synchronized with the language of other laws the subjects of which
are connected. The ultimate error occurs when the use of language in the implementing regulation of a law deviates from that
of a basic legislative act. It is true that the level of abstraction in
the higher-level legal codes is different than the level of abstraction in laws of lower degrees, such as legislation produced on the
daily level. Nonetheless, the implementing regulations cannot
break, in their use of language, with the codes, which are the
foundations on which they rest.
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As is clear on the basis of the discussion above, codification
is an independent legal specialization. According to our great predecessors in the profession of codification (István Vida and
György Kampis), it is the most refined legal specialization involving the highest degree of precision and abstraction. It must be
learnt separately; it is different from the specializations in applied
law (lawyer, attorney, notary, judge).
Regretfully, the level of the quality of the drafting and editing of legislation has significantly decreased over the past 30 years
in Hungary. The main reasons for this are the following:
a) The most essential reason is the overregulation of social
and financial life, that is, the replacement of the regulation of
conduct with the technical regulation of processes to a significant
extent. For instance, in 2013 two-hundred-fifty-two laws and
more than one-hundred regulations were created, almost double
the amount of legislation that was passed in the mid-1990s. In the
case of this kind of adoption of legislation en masse the maintenance of high standards and consistency from the perspectives of
grammar and legal terminology is simply a practical impossibility.
b) The passage of factional legislation at a rate “faster than
thought” has become common practice. This legislation is not
properly prepared. It does not consider the potential consequences, expenses, or ripple effects of the given legislation, and it therefore constantly requires modification. (E.g. in 2012 and 2013
more than half of the laws created were modifications of laws
created in 2010 and 2011, respectively). The modifications of laws
find their way into the legal regulations as well. Many of the bills
proposed by members of the Parliament are linguistically imperfect and give rise to contradictions in the legal system. There are
more and more so-called “legislation monstrosities” (such as the
bankruptcy act and the company act), almost all of the sections of
which were modified. Because of the innumerable modifications,
they are practically impossible to grasp as coherent, applicable
wholes.
c) As a consequence of all this, there are no detailed, logically developed explanations or justifications of legal measures. In
most cases, bills proposed by members of Parliament are supported with only formal reasoning, and laws proposed by the government are often based on reasoning that is devoid of content, since
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the codification apparatus of ministries assume that the Parliament will rewrite the original text anyway and thus substantially
modify the laws. Thus, in the end the reasoning of the Ministry
differs from that of the ratified law. On the other hand, poor reasoning makes it more difficult to translate a given law, since the
translator has little chance of accurately grasping the real goal of
the legislation.
d) Thus, the drafting of legislation has broken with increasing radicalness from the traditional principle of Hungarian lawmaking, according to which there should be no more than five
paragraphs in an article and a paragraph is at most three sentences
long. Articles consisting of ten to fifteen paragraphs, the doubling
of the length of paragraphs with the addition of sub-paragraphs,
and paragraphs consisting of anywhere from five to eight sentences make the text of the legislation confusing.
Furthermore, the default problem faced by the people responsible for the current Hungarian legislation is adjustment to
the legal language and legal categories of the European Union out
of necessity. Today, remarkable measures must be taken in order
to adapt the Hungarian Civil and Economic Laws to the Economic Laws of the Union, with which they cannot be in contradiction.
However, the traditional language use of the Union is often in
contradiction with the traditional use of language in Hungarian.
We basically have two issues with the language use of the Union.
First, the Union tends to favour legally complex, so-called directive-language (e. g. there is more financial accountancy law in
the company law-based directives of the Union than civil law),
while Hungarian legal language is divided on the basis of legal
institutions. Second, the problem – which is related to the first
one – is that the legislation of the Union (in part as a consequence
of digitalization) is remarkably simplified on the one hand, while
at the same time it is comprised of constituents which remind one
of the Anglo-American branch of law on the other. This means
that it is based on stricter and more detailed conceptualization (on
the so-called “Begriffshimmel”, which literally could be translated as
“paradise of terminology”). However, more and more elements of
the “Anglo” institution of law have found their way into Hungarian law through the EU laws. Since English elements are mixed
with traditional German elements, this causes collisions within our
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legal system (cf. for example the occurrence of “the requirements
of predictability” in our tort law in the new Ptk. = Civil Code).
I would cite two examples. In English law – in contradiction
with the German pair of concepts, Sachenrecht and Dingliches Recht –
there is no right in rem; the right of ownership becomes loose (in
English, there is only a terminological difference between property and ownership), but there is no distinction between Eigentumsrecht (proprietary rights, or in Hungarian tulajdonjog) and Besitzrecht (possesionary rights, in Hungarian birtokjog), while there is in
German and Hungarian civil law. The second example, English
company law is based on shareholding rights. The basic category
is the public shareholding company (nyilvános részvénytársaság). In
English, one does not find a simple term for what in Hungarian is
denoted with the abbreviation “kft.” (limited liability company or
firm formed by persons practising a profession: SELARL), while
in German legal fields the kft. is the leading form of companies (in
Hungary there are over four-thousand such companies, while
there are less than one-hundred public shareholding companies).
When Hungarian company law is translated into English, the
Hungarian abbreviation kft. (which refers not to stocks but to
right of property) is translated as business share. This, however, is
misleading, since share implies a stock or holding-company concept. In my opinion, the German translation of the new Hungarian Ptk. (civil code) gives a more accurate understanding of Hungarian civil law than the English translation. Thus, English legal
language is simpler than German legal language, and the internet
and digitalization support the English tendency towards simplification.
Finally, I would conclude with a few words on the ideological elements of legal language. In discussions concerning the cases
of Hungarian citizens who took out loans based on foreign currencies (by far the most important such case is the many real estate mortgages that were based on the Swiss franc), the legislation
and the judicial decisions make reference to the parties “settling
accounts”, while in the political discourse there is talk of “making
the banks account for” these cases. This difference represents an
appeal to the hostile feelings of the population towards banks. (It
should perhaps not come as a surprise that the population felt and
feels such hostility, since trading is traditionally regarded as an
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unsavoury activity. For example, in German the verb “tauschen”
means to exchange, but the word with an umlaut, “täuschen”,
means to deceive.)
Let me offer a few more examples. In Russian, no consistent business terminology has been created, so after the change
of regime serious difficulties emerged in Russian company law. A
company is tovarishchestvo, which suggests collaboration among
comrades. A company of shareholders was translated as aktsionernoye obshchestvo, although obshchestvo originally means a Russian
village community. In socialist times, a public company was called
a predpriyatiye, because Russian did not have a word for enterprise,
for company, or rather because the existing terms had bourgeois
overtones. (In East Germany the term volkseigener Betrieb was used,
literally “industrial unit in the hands of the public”, indicating that
actually they were talking about an industrial unit.) Germans,
however, had a word for company, Gesellschaft, but in the “socialist
East German legal language” they used the expressions Zusammenschluss (joining together) or Gemeinschaft (community), since
Gesellschaft had bourgeois overtones. In the Hungarian milieu of
socialism in a state of gradual collapse, at the end of the 1970s and
the beginning of the 1980s even we fought against being cast under the suspicion of having loosening western tendencies. We
were concerned with the question of how terms referring to Hungarian reform socialism would be translated into Russian and
German in the Comecon. This is how our unlimited liability company (közkereseti társaság) became “economic labour community”
(gazdasági munkaközösség) in our legislation.
To cite examples that are not drawn from the world of the
socialist past, which was a world of euphemism and evasive terminology, one could mention the case of Swiss legal terminology.
Clinging to the myth of a capitalist world based on free competition, the Swiss do not use the word state when talking about a
state company. Instead, they say öffentliche Unternehmung, that is, a
company based on public law. In Austria, on the other hand, the
corresponding term is state enterprise (staatliche Unternehmung), and
in Germany it is state company (staatliches Unternehmen).
Finally, I would conclude my presentation with an example
of immediate relevance, which also illustrates the linguistic difficulties that arise, primarily difficulties concerning translation. As I
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mentioned, the part of the new Hungarian Ptk. (civil code) that
applies to legal persons (and Hungarian legislation in general and
the other parts of the Ptk.) is worded in an imperative, obligatory
style, i.e. the legal text often uses the expressions “must” and
“obliged to”. However, paragraph (4) of part 3 of the Ptk. states
as a main rule that the founders of a legal entity can deviate from
the rules of the Ptk. in the founding documents. For example, the
Ptk. states that at a company of shareholders an auditor “must” be
elected. According to 3:4. § however, there is a possibility for divergence from the general regulations, so the founders effectively
can ignore this law in the founding documents. Thus, the “must”
is not really a must. So how would a translator make this legislation transparent to a foreigner?
With this, I have arrived at my conclusion. Let me thank
you again for the invitation, which gave me an opportunity to
contemplate the linguistic issues that arise in the course of drafting and interpreting legislation. Indeed if one thinks about this a
little bit, it soon becomes clear that reflection on linguistic inconsistencies, awkward drafting, and possible ways to address both
can lead us to more subtle understandings of serious issues related
to content and the dogmatic nature of the law. Moreover, perhaps
it can also lead us to solutions.
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