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Nyelvhasználat az Eurojust kommunikációjában 

Az Eurojust tagállami partnereivel és az uniós polgárokkal folytatott kommunikációja során az 

Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvét alkalmazza. Míg a nyilvános terjesztésre szánt 

dokumentumokat elsősorban angolul szövegezik meg, a szabályzatban foglaltak szerint más 

nyelvekre is lefordítják őket. 

Nyilvános tervezési és beszámolási dokumentumok 

Az Eurojust a következő dokumentumokat fordítja le valamennyi hivatalos nyelvre: 

 egységes programozási dokumentum (ideértve az éves munkaprogramot és a 

költségvetést) 

 Éves jelentés 

Az Eurojust operatív munkájáról, munkamódszereiről szóló nyilvános 
jelentések 

Az Eurojust által gyakorlati tapasztalatok alapján készített tanulmányokról, stratégiai 
projektekről és iránymutatásokról szóló jelentéseket angol nyelven szövegezik. A következőket 
valamennyi hivatalos nyelvre lefordítjuk: 

 A gyakorló szakemberek mindennapi munkája során alkalmazandó gyakorlati 

iránymutatások és kézikönyvek teljes szövege; 

 A tanulmányok és stratégiai projektek vezetői összefoglalója és eredményei. 

Az Eurojust a harmadik felekkel megkötött munkamegállapodások teljes szövegét is minden 

nyelvre lefordítja. 

Közérdekű vizsgálatok, dokumentumokhoz való hozzáférési kérelem, 
személyes adatokhoz való hozzáférési kérelem 

A nyilvános megkeresésekre történő válaszadáskor az Eurojust azon a nyelven válaszol, amelyen 
a megkeresés érkezett. A fordítási igények miatti késedelmes válaszadás elkerülése érdekében az 
Eurojust lefordítja az információkérésekre, a dokumentumokhoz és a személyes adatokhoz való 
hozzáférésre adott standard válaszokat, és szükség szerint az Eurojust adott anyanyelvű 
munkatársainak segítségével módosítja azokat. 

Sajtóközlemények és sajtórendezvények 

Az Eurojust angol nyelven adja ki sajtóközleményeit. 

Ha ezek az Eurojust operatív munkájával kapcsolatosak, a vonatkozó mellékletekkel együtt az 
érintett tagállamok vagy harmadik országok nyelvére is lefordítják, amennyiben 

 a közzétételre vonatkozó határidők ezt lehetővé teszik, és 

 a kommunikációs céloknak jobban megfelel, ha a sajtóközleményt lefordítják. 

Jelentős intézményi fejlemények esetén, amennyiben a közzétételre vonatkozó határidők ezt 
lehetővé teszik, a sajtóközleményt és a mellékleteket valamennyi hivatalos nyelvre lefordítják. 

A sajtórendezvények (sajtókonferenciák, sajtótájékoztatók) esetében az Eurojust gondoskodik az 
érintett tagállamok nyelvére történő tolmácsolásról, amennyiben ez lehetséges a rendezvény 
szervezése szempontjából, illetve szükséges az üzenet hatásosabb átadásához. 
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Honlap 

Az Eurojust honlapjának elsődleges nyelve az angol. Ennek célja, hogy lehetővé tegye, hogy az 
Eurojust munkatársai folyamatosan tudják a tartalmakat létrehozni, nyomon követni és frissíteni. 

Az Eurojust más nyelvekre is lefordított valamennyi nyilvános dokumentuma (éves jelentés, 
egységes programozási dokumentum, harmadik felekkel kötött munkamegállapodások, 
iránymutatások, a tanulmányok és stratégiai projektek vezetői összefoglalói, sajtóközlemények) 
az összes nyelvi verzióban felkerül a honlapra. A könnyebb használhatóság érdekében az ún. 
„országoldalakon” összegyűjtöttük az adott nyelven található összes dokumentumot. 

Az Eurojust feladatát (a „Rólunk”, „Tevékenységünk”, „Munkamódszereink” és „Jelentőségünk” 
menüpontokban) ismertető oldalakat valamennyi hivatalos nyelvre lefordítjuk. 

Az egyes nemzeti irodákkal való kapcsolattartás módját az adott tagállam hivatalos 
nyelvén/nyelvein, illetve angol nyelven is közzétesszük. 

Előfordulhat, hogy a honlap egyéb pontjait más hivatalos nyelvre is lefordítjuk, amennyiben az 
elengedhetetlen az üzenet pontos átadásához, és az adott oldal tartalmát (valamint a 
fordításokat) évente legfeljebb egy alkalommal kell aktualizálni. 

Közösségi média 

Az Eurojust közösségimédia-felületein megjelenő tartalom angol nyelven készül annak 
érdekében, hogy a közösségi médiával foglalkozó munkatársaink közzétehessék a tartalmakat, 
ellenőrizhessék a minőséget, és reagálni tudjanak a megjegyzésekre vagy válaszokra. 

A közösségi média applikációk lehetővé teszik, hogy a megjelenő szövegek gépi fordítása a többi 
hivatalos nyelven is rendelkezésre álljon. 


