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1. Az értekezés témája és relevanciája 

 

A terminológiaelmélet és a fordítástudomány szakirodalmában számos utalást találunk arra, 

hogy a fordítónak terminológiai munkát kell végeznie, terminológusként kell eljárnia. A 

tanulmányok többsége azonban kimerül annak megállapításában, hogy a fordító nemcsak a 

végfelhasználója lehet a terminológus munkájának (a segédeszközöknek), hanem maga is 

átveszi a terminológus szerepét. Bár a fordítástudomány érdeklődése az utóbbi időben a 

fordító felé fordult, ismereteim szerint nem készült olyan hazai vagy nemzetközi kutatás, 

amelynek középpontjában a fordító terminológus szerepe áll. Bár az európai uniós kontextus 

kiváló alapot adna e kérdések vizsgálatára, sem a fordítástudomány, sem a 

terminológiaelmélet nem fedezte még fel e területet kutatásaik számára.  

E kérdések vizsgálata nemcsak e két tudományterület eredményeinek integrálása 

szempontjából, hanem a gyakorlat és a fordítóképzések számára is nagy jelentőséggel bír. Az 

oktatást ugyanis nagyban nehezíti az a tény, hogy nem lehet támaszkodni a terminológiai 

kérdéseket a fordítás kontextusában elemző egységes elméleti keretre. Még kevesebb azoknak 

a munkáknak a száma, amelyek e kérdéseket európai uniós kontextusban is elemzi, holott e 

kontextusban a fordítóképzések szerepe is felértékelődik. Mivel a tagállamok csatlakozása 

után a fordítási tevékenység az uniós intézményekbe kerül, ezért a tagállamok – hazai 

koordináció hiányában – elsősorban a fordítók révén tudnak részt venni e folyamatokban. E 

tapasztalatok indítottak arra, hogy a fordítás terminológiai kérdésein belül a fordítók 

szerepével foglalkozzam, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. 

A kutatás előrehaladtával módosítanom kellett a téma súlypontját. Az uniós kontextus 

sajátosságaira és fontosságára tekintettel a fordító terminológus szerepét elsősorban uniós 

kontextusban terveztem megvizsgálni. A szakirodalom feldolgozásának első eredményei 

azonban hamar világossá tették számomra, hogy nem támaszkodhatunk egységes elméleti 

alapra a terminusok fordítási kérdéseinek, és még kevésbé ennek uniós kontextusban való 

vizsgálata során. Ezért volt szükség arra, hogy először a fordító terminológus szerepét 

állítsam a vizsgálat középpontjába, majd ez után térjek rá egy speciális szempontnak, az uniós 

kontextusnak a vizsgálatára.  Mivel e vizsgálat nem támaszkodhatott korábbi empirikus 

vizsgálatok eredményeire sem, ezért első kísérletnek tekinthető e téma feltárására. 
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2. Az értekezés célkitűzései és hipotézisei 

 

A dolgozat arra vállalkozott, hogy a fordítási folyamat során felmerülő terminológiai 

kérdéseket a fordítót középpontba állítva és uniós kontextusban is megvizsgálja. A fordító 

terminológus szerepét kétféleképpen értelmeztem: egyrészt a fordítás folyamatában, amikor a 

fordító – fordítói „státuszát” megtartva – terminológiai munkát végez, másrészt terminológus 

munkakörben, amikor a fordító tölti be e munkakört.  Abból indultam ki, hogy terminológiai 

kérdésekkel bármilyen fordító szembesülhet, mivel a terminológia – mint a szakmai tartalmak 

hordozója – a vertikális tudástranszfer révén bármilyen szövegben megjelenhet. Az uniós 

kontextust is két dimenzióban értelmeztem. A tágabb dimenzióban az EU többnyelvűségének 

a hatását vizsgáltam, és abból indultam ki, hogy e hatásokkal bármelyik fordító találkozhat a 

fordítása során. A szűkebb dimenzióban pedig csak azt a feltételrendszert elemeztem, amelyet 

az európai uniós intézmények támasztanak a fordítóik számára.  

A fentieknek megfelelően a kutatás egyik célja az volt, hogy a fordító terminológus 

szerepét a fordítás folyamatában és terminológus munkakörben is megvizsgálja. Arra a 

kérdésre kerestem a választ, hogy a fordítás folyamatában melyek azok a döntési pontok, ahol 

a fordítónak terminológusként kell eljárnia, és ezekre milyen tényezők vannak hatással. A 

dolgozat másik célja az volt, hogy a fordító terminológus szerepét európai uniós 

kontextusban, két empirikus kutatással is megvizsgálja. Az empirikus kutatásokkal egyben 

célom volt az is, hogy ellensúlyozzam a fordítók láthatatlan szerepét, és a fordítók szemével 

láttassam a vizsgált kérdéseket. Mivel a terminológiaelmélet nem használ egységes 

alapfogalmakat, ezért e vizsgálatokhoz szükség volt az alapfogalmak tisztázására, új 

alapfogalmak bevezetésére és egy olyan elméleti keret megteremtésére is, amelyben a fordító 

terminológus szerepe uniós kontextusban is vizsgálható, és további kutatások számára is 

alapot jelenthet. Az értekezésben a következő hipotéziseket fogalmaztam meg: 

(1) A fordítás terminológiaelmélet felőli megközelítése a fordítási kérdések vizsgálata 

számára is új dimenziót adhat; 

(2) A terminológiaelmélet alapfogalmainak különböző értelmezései a fordító 

terminológus szerepére is hatással vannak;  

(3) Az európai uniós kontextus olyan sajátos feltételrendszert teremt, amelynek 

eredményeként a fordító terminológus szerepére további döntési pontok és tényezők 

is hatnak;  

(4) A fordítók terminológus szerepére az a tény is hatással van, hogy nincs nyelvi 

eszköztáruk a jelenségek leírására, azaz nem tudják verbalizálni a problémáikat. 
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3. Az értekezésben alkalmazott kutatási módszerek 

 

Az értekezésben vizsgált kérdésekre tényfeltáró kutatással és két empirikus kutatás 

segítségével igyekeztem választ találni. Részletes tényfeltáró kutatásra azért volt szükség, 

mert a fordítástudomány és a terminológiaelmélet metszéspontjában nem támaszkodhatunk 

egységes alapfogalmakra. A terminológiaelméletben az egyes irányzatok gyakran nyelvhez is 

kötöttek, és a különböző nyelveken sem egységes az alapfogalmak értelmezése. Ezért nagy 

hangsúlyt helyeztem arra, hogy a magyar és az angol nyelvű szakirodalom mellett minél több 

német és francia nyelvű munkát is feldolgozzak. A vizsgálódás ezért egy tágabb, konkrét 

nyelvpáron túlmutató optikában folyt. Ez adott lehetőséget arra, hogy a folyamatok 

komplexitására és azon belül az egyes nyelvpárok sajátosságaira is rámutassak. Uniós 

kontextusban a szakirodalom (szekunder források) mellett a vonatkozó uniós jogszabályokat 

(primer források) is áttekintettem, mivel a hazai szakirodalomban, ahogy erre Szabari (2005) 

is rámutat, gyakran pontatlan információk jelennek meg e témában. Neubert (2004) 

munkájára támaszkodva az elméleti megállapításokat számos gyakorlati példával, 

esettanulmánnyal támasztottam alá, amelyeket formailag is elkülönítettem a szöveg többi 

részétől.  

A dolgozat további inputját két empirikus kutatás (primer forrás) adta. A HUTERM 

uniós terminológiai fórum vizsgálata során a 2003. december 1. (a HUTERM alakulása) és a 

2008. december 15. közötti levelezést, összesen 2894 levelet tekintettem át, és tipizáltam a 

fórumon felvetett kérdéseket. A strukturált interjúkat pedig az Európai Bizottság, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Parlament azon fordítóival készítettem el, akik terminológus 

munkakörben tevékenykednek.  A kutatás azért korlátozódott e három intézményre, mert 

ezeknek (az ún. intézményi háromszögnek) a szerepe meghatározó az uniós döntéshozatalban 

és jogalkotásban, és ebből adódóan a terminológiai munkában. Ez utóbbi kutatás során Falus 

(2000) és Babbie (2000) kutatás-módszertani munkájára támaszkodtam.  

Mindkét empirikus kutatásban megfogalmaztam azt a hipotézist – a (4) hipotézist –, 

hogy a fordítóknak nincs nyelvi eszköztáruk a jelenségek leírására, mert hiányzik a megfelelő 

elméleti háttér nemcsak a felvetett kérdések megoldásához, hanem azok megfogalmazásához 

is. E hipotézisem megfogalmazása során Hansen (2003) kutatásmódszertannal kapcsolatos 

gondolataira támaszkodtam. Hansen szerint ugyanis a kutatási eredményeket nagyban 

meghatározza az, hogy a vizsgált egyének tudják-e verbalizálni a tapasztalataikat. Vizsgálni 

kívántam tehát azt is, ahogyan a fordítók felvetik kérdéseiket (a HUTERM fórumon), vagy 

ahogyan válaszolnak a kérdésekre (az interjúk keretében). 
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4. Az értekezés felépítése 
 

Az értekezést nyolc fejezet, az ábrák, táblázatok és források jegyzéke, valamint az 

irodalomjegyzék és az interjúkérdéseket tartalmazó melléklet alkotja.  

Mivel a dolgozat két tudományterület, a fordítástudomány és a terminológiaelmélet 

metszéspontjában vizsgálódott, ezért a 2. fejezetben e két terület kapcsolódási pontjait 

tekintettem át. Bemutattam kialakulásuk gyökereit és egyes korszakait (2.1. és 2.2.), majd 

feltártam, hogy mennyiben foglalkoznak a fordítástudományban terminológiai és a 

terminológiaelméletben fordítási kérdésekkel (2.3.). A terminológiaelmélet bemutatására 

nagyobb hangsúlyt fektettem, mert a hazai szakirodalomban erről nem jelent meg átfogó 

munka, a különböző elméleti irányzatokban használt alapfogalmak pedig nem egységesek. 

A dolgozat 3. fejezetében a terminológiaelméletnek azokat az alapfogalmait – így a 

terminust (3.1.), a fogalmi rendszert (3.2.), a terminológiai munkát (3.3.) és a terminusalkotást 

(3.4.) elemeztem, amelyek relevánsak a fordító terminológus szerepének vizsgálata számára. 

Meghatároztam azokat az alapfogalmakat, amelyeket a dolgozatban a feltárt jelenségek 

leírására használtam, és megvizsgáltam, hogy az alapfogalmak különböző értelmezései 

milyen hatással vannak a fordító terminológus szerepére. 

A 4. fejezet a fordítót állította a vizsgálat középpontjába, és annak terminológus 

szerepét a fordítás folyamatában (4.1.), illetve terminológus munkakörben is elemezte (4.2.). 

Részletesen megvizsgáltam, hogy a fordítónak a fordítás folyamatában, azaz a szövegértés 

(4.1.2.), a megfeleltetés (4.1.3.) és a szövegalkotás (4.1.4.) szakaszában mikor kell 

terminológusként eljárnia, és ennek során milyen döntési pontokkal szembesül.  

A dolgozat 5., 6. és 7. fejezetében a fordító terminológus szerepét európai uniós 

kontextusban elemeztem. Először megvizsgáltam az EU többnyelvű működésének (5.1.) és a 

fordítási tevékenységnek az alapjait (5.2.), valamint ennek nyelvtervezési vonatkozásait (5.3.). 

Ezután a 3. fejezet gondolatmenetét követve a terminológiaelmélet alapfogalmait, azaz a 

terminust (6.1.), a fogalmi rendszert (6.2.), a terminológiai munkát (6.3.) és a terminusalkotást 

(6.4.) uniós kontextusban is megvizsgáltam. A 7. fejezetben először megvizsgáltam, hogy az 

uniós kontextus milyen újabb döntési pontokat és tényezőket eredményez a fordító számára 

(7.1.), majd bemutattam a dolgozat két empirikus kutatásának, azaz a HUTERM terminológiai 

levelező fórum (7.2.). és az uniós intézmények terminológusaival készített interjúk (7.3.). 

eredményeit. Végül a 8. fejezetben összegeztem a dolgozatban tett megállapításokat, majd 

megfogalmaztam, hogy azok mely területeken relevánsak, és milyen további kutatási 

irányokat jelölhetnek ki.  
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5. Az értekezés új tudományos eredményei 

 

 

Az értekezés  

- feltárta a fordítástudomány és a terminológiaelmélet elméleti és gyakorlati 

kapcsolódási pontjait – magyar, angol, német és francia nyelvű szakirodalom 

bevonásával, 

- a fordítás és a fordítók szempontjából elemezte az Európai Unió nyelvhasználatának 

szabályozására vonatkozó jogszabályokat, 

- tisztázta a terminológiaelmélet fordítástudomány számára releváns alapfogalmait,  

- új alapfogalmakat vezetett be az uniós kontextusban folyó terminológiai munka 

leírására, 

- először tett kísérletet a tágabb uniós kontextus, azaz a fogalmi rendszerek és nyelvek 

összekapcsolódásának uniós kontextusban való ábrázolására, 

- először ábrázolta rendszerben azokat a döntési pontokat és tényezőket, amelyekkel a 

fordító a terminológia fordítása során szembesül, 

- először tárta fel az európai uniós szűkebb dimenziójában, az uniós intézményekben 

folyó terminológiai munkát, 

- a terminológiai kérdéseket a fordítók és a terminológusok szemüvegén keresztül is 

elemezte. 

 

A következő oldalakon részletesen bemutatom az értekezés eredményeit.  
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5.1. A terminológiaelmélet és a fordítástudomány kapcsolódási pontjainak feltárása 

 

Az (1) és a (2) hipotézisem igazolásához először szükség volt megvizsgálni a 

fordítástudomány és a terminológiaelmélet kapcsolódási pontjait. Rámutattam arra, hogy a 

terminológiaelmélet sokáig nem szentelt figyelmet a fordítási kérdéseknek, a fordításelmélet 

pedig a terminológiai kérdések iránt nem mutatott érdeklődést. Ennek hátterében elsősorban 

az állt, hogy a terminológia fordítási kérdéseinek elméleti keretét Wüster (1974) általános 

terminológiatana jelentette, amely a fordítási kérdéseknek még nem tulajdonított nagy 

jelentőséget. A hetvenes-nyolcvanas években induló fordítóképzések mutattak rá arra, hogy 

Wüster általános terminológiatanának alapelvei módosításra szorulnak. A fordítás során, a 

gyakorlatban felmerülő problémák tehát nagy szerepet játszottak a terminológiáról való 

elméleti gondolkodás folyamatos alakításában. Ezt a folyamatot segítette elő az is, hogy a 

szaknyelvkutatásban is a szakszavakról a szövegre helyeződött a hangsúly.  

E két területet integráló kutatásokat nagyban megnehezíti az a dolgozatban részletesen 

elemzett tény, hogy napjainkban mindkét tudományterületet többféle irányzat és ebből 

adódóan gazdag, többnyelvű szakirodalom jellemzi. A dolgozat egyik eredménye, hogy a 

vizsgálatba a magyar mellett az angol, német és francia nyelvű szakirodalmat is bevontam.  

Ez nemcsak széleskörű áttekintést nyújtott a napjainkban követett irányzatokról, hanem arra is 

rávilágított, hogy az egyes irányzatok gyakran nyelvhez kötöttek, és a nyelvek között nem 

jellemző az átjárás. Ez különösen a fordításközpontú terminológiai kutatások német nyelven 

publikált eredményeire igaz, amelyeket az angol nyelvű szakirodalom ritkán hasznosít. Mivel 

e kutatások éppen a két tudományterület metszéspontjában értek el eredményeket, ezért nagy 

hangsúlyt helyeztem e kutatások bevonására is a dolgozatban.  

A dolgozat eredményei összességében azt is alátámasztották, hogy az európai uniós 

kontextus kiváló alapot és további kutatási terepet jelenthet a terminológiaelmélet és a 

fordítástudomány összekapcsolódása számára. Klaudy (2004:36) szerint az EU soknyelvű 

intézményrendszerének működtetése olyan hatalmas méretű fordítási tevékenységet igényel, 

hogy a fordítástudománynak reális esélye van arra, hogy az európai integráció tudománya 

legyen. A dolgozat eredményeinek fényében ez azonban csak úgy képzelhető el, ha a 

fordítástudomány beépíti a terminológiaelmélet eredményeit is, a terminológiaelmélet pedig 

támaszkodik a fordítástudomány eredményeire.  
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5.2. Az európai uniós kontextus feltárása 

 

A (3) hipotézis igazolásához először fel kellett tárnom – egy tágabb és egy szűkebb 

dimenzióban – az európai uniós kontextust. Tágabb dimenzióban azt elemeztem, hogy a 

fordítók terminológus szerepére hogyan hat az EU nyelvhasználatának a szabályozása. Az 

5.1. fejezetben bemutattam, hogy az intézményi nyelvhasználat (az ún. belső többnyelvűség) 

szabályozását az egyenrangúság elve vezérli, és ezért minden hivatalos nyelvnek meg kell 

teremteni az „uniós funkcióját”, az uniós terminológiát. Az egyenrangúság azonban a 

gyakorlatban nem érvényesül, így a hivatalos státusz a nyelvek többsége számára fordítási 

tevékenységet, egyfajta „célnyelvi státuszt” jelent.  Ezért a 6.4.  fejezetben bebizonyítottam 

azt is, hogy uniós kontextusban a Sager (1990) által elsődleges terminusalkotásnak nevezett 

tevékenység elméletben ugyan párhuzamosan, több nyelven történik, a gyakorlatban azonban 

a legtöbb nyelv számára másodlagos (fordítási) tevékenységet jelent. A terminológiai munka 

keretét tehát a fordítás adja, ami kiemeltté teszi a fordítók szerepét e tevékenységben.  

Ezt a szerepet az is felerősíti, hogy a tagállam csatlakozása után a fordítási 

tevékenység – és az ehhez kapcsolódó terminológiai munka – az uniós intézményekbe kerül. 

Ez a nyelvtervezés szempontjából (5.3. alfejezet) azt jelenti, hogy míg a hivatalos nyelvek 

meghatározásában (a státusztervezésben) a tagállamok vétójoga érvényesül, addig az uniós 

terminológia megteremtésében (a korpusztervezésben) korlátozott a tagállami részvétel. A 

tagállamok tehát elsősorban fordítóik révén kapcsolódhatnak be a nyelvtervezésbe. Az 

értekezés mindkét empirikus kutatása alátámasztotta, hogy az uniós szintű nyelvtervezésnek e 

sajátosságai közvetlen hatással vannak a fordítók terminológus szerepére. 

Mindezek mellett a fordítás tényéhez való viszonyulás ambivalensnek mondható. A 

vonatkozó uniós jogszabályok vizsgálatával (5.2. fejezet) feltártam, hogy a nyelvhasználatot 

meghatározó uniós jogszabályokban általában nem történik explicit utalás a fordítási 

tevékenységre, ami a fordítók láthatatlan szerepét erősíti. Ennek hátterében jogi okok 

húzódnak meg. Az uniós jogalkotás ugyanis elméletben nem valósulhat meg a fordítással 

együtt, a gyakorlatban, 23 nyelven azonban éppen a nélkül elképzelhetetlen. A fordító tehát a 

gyakorlatban aktív részese a jogalkotási folyamatnak, miközben elméletben nem is lehetne a 

része. Ez nemcsak a jogalkotás, hanem bármilyen szövegezés folyamatára igaz, hiszen a 

fordítandó dokumentumok nem csak jogszabályokat jelentenek.  A szabályozás mellett 

önmagában az EU többnyelvűsége, a nyelvek és a fogalmi rendszerek összekapcsolódása is 

sajátos feltételrendszert teremt a terminológiai munka számára. Ezt az alapfogalmak uniós 

kontextusban való vizsgálata során igazoltam, ezért ott mutatom be.   



 9 

5.3. A terminológiaelmélet fordítás számára releváns alapfogalmainak tisztázása  

  

Az (1) és (2) hipotézisem igazolásához megvizsgáltam a terminológiaelmélet alapfogalmait, 

majd ezeket a fordítás szempontjából és uniós kontextusban is elemeztem. Bebizonyítottam, 

hogy az alapfogalmaknak nincs egységes meghatározása, az uniós kontextus leírásához pedig 

szükség van új alapfogalmak bevezetésére. Így a hipotézis igazolásán túl az alapfogalmak 

tisztázására és új alapfogalmak bevezetésére is sor került.   

 

5.3.1. A terminus fogalma  

 

A dolgozatnak nem volt és nem is lehetett célja egy önálló terminus-definíció megalkotása. A 

fordítási kérdések vizsgálatához azonban elengedhetetlen volt megvizsgálni a terminus 

fogalmának különböző értelmezéseit. A 3.1. fejezetben rámutattam arra, hogy a 

szakirodalomban terminuson vagy csak a formát (a megnevezést), vagy a tartalom (a 

fogalom) és a forma (a megnevezés) egységét értik. Ráadásul a különböző irányzatoktól 

függően a terminus e tartalmi és formai oldalának is különböző elnevezései lehetnek. Az 

egységes terminológia érdekében a dolgozatban következetesen megnevezésről és fogalomról 

beszéltem, és terminuson a megnevezést értettem. Bemutattam azt is, hogy a terminusnak van 

egy szűkebb és egy tágabb értelmezése. A szűkebb megközelítés a terminológiaelmélet 

kialakulásának gyökereire vezethető vissza, amikor a szakmai kommunikáció optimalizálása 

érdekében az egyértelmű és pontosan definiált terminusok alkotása volt a cél. E 

megközelítésben terminusnak tehát csak azok a szakkifejezések tekinthetők, amelyek már 

elértek egyfajta ideális, a követelményeknek megfelelő állapotot. A tágabb megközelítés 

azonban abból indul ki, hogy egy adott kontextusban bármely lexikai egység terminussá 

válhat, még akkor is, ha nem felel meg a definiáltság, az egyértelműség vagy egyéb 

követelményeknek. Ezt képviselik a modern terminológiai irányzatok is (Heltai 2010).  

Megállapítottam, hogy a terminológia fordítási kérdéseinek elemzéséhez a terminus 

tágabb megközelítésére van szükség, hiszen a fordító nem csak egyértelmű és definiált – azaz 

a szűk terminus-meghatározásnak megfelelő – terminusokkal találkozhat egy adott 

szövegben. Ezt az állításomat a dolgozat két empirikus kutatása is alátámasztotta. Rámutattam 

ugyanakkor arra is, hogy a fordító terminológus szerepének vizsgálatához figyelembe kell 

venni a terminus szűkebb értelmezését is. Ugyanis annak a kérdésnek a megítélése, hogy a 

fordító alkot-e terminust, attól függ, hogy a terminus szűkebb vagy tágabb értelmezéséből 

indulunk ki. Ezt a terminusalkotás fogalmának elemzésekor mutatom be.  
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5.3.2. A fogalmi rendszer: fogalmi rendszerek és nyelvek összekapcsolódása  

 

Az (1) hipotézisem, mely szerint a terminológiaelmélet új dimenziót adhat a fordítási 

kérdések vizsgálata számára, a dolgozat 3. és 6. fejezetében feltárt megállapítások is 

alátámasztották. Sandrinire (2004) támaszkodva, a fogalmi rendszerek és a nyelvek 

összekapcsolódásának vizsgálatával (3.2. fejezet) mutattam rá arra, hogy a fordítást a nyelvek 

és a fogalmi rendszerek dimenziójában is értelmezhetjük. Így a fordítást nemcsak két nyelv és 

két fogalmi rendszer között (pl. a német és a magyar oktatási rendszer viszonylatában), hanem 

egy nyelven belül és két fogalmi rendszer között (pl. az osztrák és a német oktatási rendszer 

viszonylatában), valamint két nyelv között és egy fogalmi rendszeren belül (pl. uniós 

kontextusban) is értelmezhetjük.  

1. ábra. A fordítás nyelvi és fogalmi dimenziója 

 

A fogalmi dimenzió bevonásának azért is van nagy jelentősége, mert ha a fordítás két 

nyelv és egyazon fogalmi rendszeren belül is történhet – lásd az 1. ábra (2) esetét –, akkor ez 

megkérdőjelezi a fordításnak kizárólag interkulturális közvetítésként való felfogását is. Ha 

fordításról beszélünk, akkor ugyanis óhatatlanul abból indulunk ki, hogy a két nyelv közötti 

fordítás egyben két kulturális közösség közötti fordítást is feltételez. Ez a megközelítés – 

különösen a fordításelmélet kulturális fordulata óta – a fordítástudomány szakirodalmában is 

jellemző. Az a tény azonban, hogy egyazon fogalmi rendszert – és ezáltal egyetlen kulturális 

közeget – több nyelv is leírhat, megkérdőjelezi ezt a feltételezést és elméletet.  

Ezen állításomat a dolgozatban vizsgált uniós kontextus is alátámasztotta. A 6. 

fejezetben rámutattam arra, hogy az európai integráció egy olyan sajátos helyzetet teremt, 

amelyben 23 nyelvnek kell leírnia ugyanazt a valóságot, azaz az uniós fogalmi rendszert. Ez 

pedig azt jelenti, hogy az uniós terminusok esetében – amelyek a forrás- és a célnyelven is 

ugyanazt az uniós fogalmat írják le – a fordítás is ugyanazon fogalmi rendszeren belül 

történik (lásd az 1. ábra (2) esetét). Ha a fogalmi rendszereket kulturálisan is meghatározott 

rendszereknek tekintjük, akkor itt tehát ugyanazon a kultúrán belüli fordításról van szó.  

a b 
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 c 

A 

(1) Fordítás két nyelv és két 
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(3) „Fordítás” egy nyelven belül 
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(2) Fordítás két nyelv között és 

egy fogalmi rendszeren belül 
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5.3.3. A terminológiai munka: az ekvivalencia fogalma 

 

A dolgozat 3.3. fejezetében megvizsgáltam a szisztematikus és eseti, a deskriptív és 

preskriptív, valamint az összehasonlító terminológiai munka sajátosságait. Megállapítottam, 

hogy a fordító általában eseti terminológiai munkát végez, de ha a segédeszközök nem 

nyújtanak megoldást, illetve a fordító maga is terminológus munkakörbe kerül, akkor 

szisztematikus terminológiai munkát is kell végeznie. A preskriptív terminológiai munka 

segédeszközökben rögzített eredményei megkönnyítik a fordító feladatát, de a fordító szerepe 

számos esetben – így uniós kontextusban – preskriptívvé válhat.  

Az összehasonlító terminológiai munkával összefüggésben – Dröβiger (2007) 

munkájára támaszkodva – hangsúlyoztam, ha a két terminus közötti ekvivalenciát vizsgáljuk, 

akkor különbséget kell tenni a megnevezés és a fogalom szintje között. A megnevezések 

szintjén feltárt ekvivalencia-kapcsolatok ugyanis a két nyelv, míg fogalmi szinten a fogalmi 

rendszerek közötti különbségre/hasonlóságra vezethetők vissza. Bár a megnevezések szintjét 

a szerzők egy része nem tartja vizsgálatra érdemesnek, a fordítás szempontjából ennek két 

szempontból is nagy jelentősége van. Egyrészt azért, mert ha a forrás- és a célnyelvi 

megnevezések között nagy a hasonlóság (mint például Secretary of State és államtitkár), 

akkor a fordítót ez félrevezetheti, hiszen fogalmi szinten nincs is ekvivalencia (hiszen a State 

Secretary nem államtitkár, hanem külügyminiszter). Másrészt azért, mert ha a forrás- és a 

célnyelv között nagy a különbség – például angol-magyar nyelvpárban –, akkor egy új 

célnyelvi megfelelő alkotása éppen a megnevezések szintjén okozhat problémát. Erre mutatott 

példát uniós kontextusban a democracy, dialogue, debate szlogen magyar megfelelőinek 

megalkotása. 

A megnevezések szintjével ellentétben a fogalmi szintű ekvivalencia-kapcsolatokat 

részletesen tárgyalja a szakirodalom. E szerint két fogalom között lehet teljes ekvivalencia, 

átfedés, alá- és fölérendeltség vagy az ekvivalencia teljes hiánya. Mivel a megfeleltetés 

módjai nem egységesek, ezért a dolgozatban ezeket az alapfogalmakat is pontosítanom kellett. 

Meghatároztam, hogy mit értek ekvivalensen, funkcionális ekvivalensen és fordítási 

ekvivalensen. Hangsúlyoztam, hogy az alapfogalmak meghatározásában a fogalomalapú 

megközelítést követem. Ezért több szerzővel ellentétben nem tartom fordítási ekvivalensnek 

azokat a célnyelvi fordítói megoldásokat, amelyek szokásos fordítói megoldásként ugyan 

széles körben elterjedtek, de nem a forrásnyelvivel azonos fogalomra utalnak.  
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1. táblázat. Ekvivalencia-kapcsolatok és a megfeleltetés módjai 
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EKVIVALENS  
 

a forrásnyelvi 

fogalommal azonos 

célnyelvi fogalmat 
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A) lehetőség 

 

FUNKCIONÁLIS EKVIVALENS  

 

a forrásnyelvi fogalomhoz hasonló 

célnyelvi fogalmat jelölő célnyelvi 

megnevezés  

 

 

FORDÍTÁSI EKVIVALENS  

 

a forrásnyelvi fogalmat 

jelölő új célnyelvi 

megfelelő 
B) lehetőség 

 

FORDÍTÁSI EKVIVALENS  

 

a forrásnyelvi fogalmat jelölő új 

célnyelvi megfelelő  

 

A fenti táblázatból látható, hogy ha a két fogalom között különbség van – lásd az 1. 

táblázat (2) és (3) esetét –, akkor a fordító két döntés előtt állhat. Ha a cél a két fogalmi 

rendszer közötti hasonlóság hangsúlyozása, akkor ez egy olyan célnyelvi megfelelővel 

(funkcionális ekvivalenssel) érhető el, amely a célnyelvben a forrásnyelvivel ugyan nem 

egyező, de hasonló fogalmat ír le. Ha azonban a cél éppen a két fogalmi rendszer közötti 

különbség hangsúlyozása, akkor a forrásnyelvi fogalomra egy olyan megnevezést (fordítási 

ekvivalenst) kell alkotni/megfelelteni, amelyhez nem kapcsolódik a célnyelvben fogalom, 

hanem az csak a forrásnyelvi fogalmat írja le.  

E terminológiai döntésnek azért van nagy jelentősége, mert e dilemma a 

fordításelméletben a foreignising (forrásnyelvi kultúra hangsúlyozása) vs. domesticating 

(célnyelvi kultúrához illeszkedő) stratégia közötti döntésben is megjelenik. Mivel a 

szkoposzelmélet az utóbbi stratégiát, azaz a hasonlóság hangsúlyozását erősítette fel, ezért e 

fordítási stratégia szerint elsősorban funkcionális ekvivalenseket kellene előnyben részesíteni. 

Rámutattam azonban arra, hogy ha a forrás- és a célnyelvi fogalom különbözik, akkor a 

funkcionális ekvivalens alkalmazása a hasonlóság hamis látszatát is keltheti a célnyelvi 

olvasóban. Ennek különösen a jogi fordítások esetében van jelentősége, ahol cél lehet a 

forrásnyelvi fogalmi rendszer hangsúlyozása. Ezért mindkét stratégiának (mindkét döntésnek) 

van létjogosultsága. Mindennek a fordító számára két szempontból is kiemelt jelentősége van. 

Egyrészt azért, mert a segédeszközök gyakran nem tesznek különbséget a funkcionális és a 

fordítási ekvivalensek között. Másrészt előfordulhat, hogy a segédeszközök nem tartalmazzák 

e célnyelvi megoldásokat, és ekkor a fordítónak kell felkutatnia a célnyelvben egy 

funkcionális ekvivalenst, vagy megalkotnia a forrásnyelvi fogalmat leíró fordítási ekvivalenst.  
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A terminológiaelméleti ismeretek segíthetnek e döntések tudatosításában. Ha a fordítónak 

abban is át kell vennie a terminológus szerepét, hogy magának kell megalkotni a fordítási 

ekvivalenst, akkor ez kölcsönzéssel (például Bundestag), tükörfordítással (House of Lords – 

Lordok Háza), körülírással (House of Lords – a brit parlament felsőháza) vagy egy teljesen új 

megnevezés alkotásával érhető el.  

 

5.3.4. A terminusalkotás fogalma  

 

A (2) hipotézisem, mely szerint a terminológiaelmélet alapfogalmainak különböző 

értelmezései a fordító terminológus szerepére is hatással vannak, a terminusalkotás 

fogalmával kapcsolatos vizsgálataim támasztották alá (3.4. alfejezet).  

A kutatás során rámutattam, hogy a terminus fogalmának szűk és tág értelmezése a 

terminusalkotás fogalmát is meghatározza. A terminus tágabb megközelítésében csak azt a 

tevékenységet tekinthetjük terminusalkotásnak, amelyben új megnevezés alkotására kerül sor, 

azaz az adott forrásnyelvi fogalomra még nincs célnyelvi megnevezés, ezért azt meg kell 

alkotni. A terminus szűkebb megközelítésében azonban akkor is beszélhetünk 

terminusalkotásról, ha nem egy új megnevezés alkotására, hanem egy már létező célnyelvi 

megfelelő kiválasztására kerül sor. Ekkor ugyanis egy már létező szakkifejezésből válik – egy 

preskriptív folyamat eredményeként – terminus. Ez akkor fordulhat elő, amikor a fordító 

szerepe is preskriptív, azaz megoldása nem marad egyedi, hanem széles hatókörben 

érvényesül. Ha tehát a fordító ritkábban is alkot új megnevezést, mert általában választ a már 

létező célnyelvi megfelelők között, ez nem jelenti azt, hogy a fordító ne alkotna terminust. 

Ennek megítélése ugyanis a terminus szűkebb vagy tágabb értelmezésétől és a fordító 

preskriptív szerepétől függ.  

A terminusalkotás fogalmát J. C. Sager (1990) meghatározásában is megvizsgáltam. A 

fordítás fogalmi dimenziójának elemzésére támaszkodva a Sager által másodlagos 

terminusalkotásnak nevezett fordítási tevékenységet két esetre bontottam, attól függően, hogy 

a fordítás egy fogalmi rendszeren belül – az 1. ábra (2) esete – vagy két fogalmi rendszer 

között – az 1. ábra (1) és (3) esete – történik. A terminológiaelmélet fogalomalapú 

megközelítése tehát lehetővé teszi, hogy a fordítást e fogalmi dimenzióban (egy fogalmi 

rendszeren belül és két fogalmi rendszer között) is értelmezzük. 
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5.4. Az alapfogalmak vizsgálata uniós kontextusban, új alapfogalmak bevezetése 

 

5.4.1. A terminus uniós kontextusban: uniós terminus vs. nem uniós terminus 

 

Az uniós terminus fogalmát illetően bebizonyítottam, hogy a terminushoz hasonlóan az uniós 

terminusnak sincs egységes meghatározása (6.1. fejezet). Rádai-Kovács (2009) 

meghatározására támaszkodva a dolgozatban azokat a jogi, adminisztrációs és szakterülethez 

kötődő terminusokat tekintem uniós terminusnak, amelyek uniós fogalmat írnak le, 

függetlenül attól, hogy milyen szövegben vagy regiszterben fordulnak elő. Mivel az uniós 

terminusokat is elsősorban a fordítás és a terminológiai munka szempontjából vizsgáltam, 

ezért a célom nem egy pontos definíció megalkotása volt, hanem annak vizsgálata, hogy a 

fordítás és a terminológiai munka számára milyen jelentősége van a terminusok és az uniós 

terminusok megkülönböztetésének. Megállapítottam, hogy a fordító számára a nehézséget 

éppen az jelenti, hogy egyazon szövegben találkozhat a nem uniós és az uniós terminusokkal, 

ezek ugyanis más-más munkát igényelnek. Míg a nem uniós terminusok fordítása a fogalmi 

rendszerek közötti fordítást is feltételezhet, addig az uniós terminusok fordítása egy fogalmi 

rendszeren belüli fordítást jelent.  

 

5.4.2. A fogalmi rendszer uniós kontextusban 

 

A fogalmi rendszert uniós kontextusban vizsgáló 6.2. fejezetben rámutattam arra, hogy az 

európai integráció során számos új fogalom keletkezik, amelyek egyrészt a több szakterületet 

is átfogó európai uniós joghoz, másrészt az EU napi működéséhez kapcsolódnak. Ennek 

eredményeként kialakult (és folyamatosan bővül) egy önálló, uniós fogalmi rendszer, amely 

az uniós fogalmakat tartalmazza, és amely a tagállami fogalmi rendszerekkel is szoros 

összefüggésben van. Ezt illusztrálják az összefonódó körök a 2. ábrán.  

Mivel nincs olyan közös, „semleges” uniós nyelv, amely kizárólag az uniós fogalmi 

rendszer fogalmait írná le, ezért ezt a feladatot a 23 uniós hivatalos nyelvnek kell betöltenie. 

Az uniós fogalmi rendszer és a 23 nyelv közötti kapcsolat tehát az egy fogalmi rendszer – 

több nyelv kapcsolatnak felel meg. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az uniós hivatalos 

nyelvek egyben a tagállamok hivatalos nyelvei is. Az uniós hivatalos nyelveknek a feladata 

tehát kettős: le kell írniuk nemcsak az uniós fogalmi rendszert, hanem az adott 

tagállam(ok)hoz kötődő fogalmi rendszer(ek)et is. Ebből adódóan az uniós terminológiai 

munka is egy komplex tevékenységet jelent.  
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5.4.3. Terminológiai munka uniós kontextusban: vertikális és horizontális terminológiai 

munka  

 

Uniós kontextusban szükség volt új alapfogalmak bevezetésére is, annak érdekében, hogy a 

fordítás és a terminológiai munka sajátosságait e kontextusban is leírhassam. Hangsúlyoztam, 

hogy az uniós és a nem uniós terminusok szétválasztásának nagy jelentősége van a fordítás és 

a terminológiai munka számára. Mivel a terminológiai munka keretét a legtöbb nyelv számára 

a fordítás adja, ezért az uniós és a nem uniós terminusok fordításához más-más típusú 

terminológiai munka is kapcsolódik. A dolgozatban e típusok megnevezésére tettem kísérletet 

a 6.3. fejezetben. Megállapítottam, hogy ha az uniós terminusnak még nincs megfelelője a 

célnyelven, akkor azokat meg kell alkotni, ami a legtöbb nyelv számára fordítási 

tevékenységet, fordítási ekvivalensek alkotását jelenti. Ekkor a célnyelven belül szükség van 

arra, hogy a fordító összehasonlítsa az uniós és a tagállami fogalmi rendszert, hiszen 

folyamatosan vizsgálni kell, hogy az uniós fogalomra javasolt célnyelvi megnevezés nem 

jelöl-e már egy másik fogalmat. Ezt a munkát neveztem egy nyelven belüli vertikális 

összehasonlító terminológiai munkának. Az uniós szövegek azonban nemcsak uniós, hanem a 

tagállami fogalmi rendszerekhez kötődő terminusokat is tartalmazhatnak. Mivel e terminusok 

fordítása során nem feltétlenül egyazon fogalmi rendszerben mozgunk, ezért szükség van a 

forrásnyelvhez és a célnyelvhez kötődő fogalmi rendszerek összehasonlítására, amelyet uniós 

kontextusban kétnyelvű, horizontális összehasonlító terminológiai munkának neveztem. E két 

munkát illusztrálja a 2. ábra. 

 

2. ábra. A fordítás és a terminológiai munka összefüggései uniós kontextusban 

 

 

 

EU 

angol       francia  német       ………..    magyar  svéd   finn 

GB 
FR D A H S 

FI 

Vertikális terminológiai 

munka a célnyelven, 

az uniós és a tagállami 

fogalmi rendszer között 

Fordítás ÉS 

horizontális 

terminológiai munka 

a tagállami fogalmi 

rendszerek között 

Fordítás az uniós fogalmi 

rendszeren belül 
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5.4.4. Terminusalkotás uniós kontextusban  

 

A 6.4. alfejezetben rámutattam, hogy uniós kontextusban a fordító szerepe egyedülálló abban 

a tekintetben, hogy megoldásai milyen széles hatókörben érvényesülnek. Az uniós 

jogszabályok és az IATE adatbázis révén ugyanis megoldásaik általában nem maradnak 

egyediek, hanem beépülnek az adott szakterületek terminológiájába, és ezzel az adott 

szakterület által elfogadott terminussá válnak. Az uniós feltételrendszer tehát a fordító 

preskriptív szerepét erősíti. Ebből az következik, hogy éppen az uniós kontextus támasztja alá 

azt a megállapításom, hogy ha a fordító nem is alkot új megnevezést – mert azt őelőtte a 

szakemberek már megtették –, a több célnyelvi megfelelő közötti választás is 

terminusalkotásnak tekinthető (a terminus szűk meghatározása szerint), hiszen a fordító által 

kiválasztott célnyelvi megoldás válik terminussá.  

Az uniós terminológusokkal készített interjúkból (7.3. alfejezet) ugyanakkor az is 

kiderült, hogy a terminológusok csak az új megnevezések alkotását tekintik 

terminusalkotásnak, azaz nem tartják terminusalkotásnak azt a tevékenységüket, amikor 

„csak” választanak már létező megnevezések közül. Tényleges tevékenységüket illetően – az 

interjúk alapján – azonban éppen ez utóbbi tevékenység, azaz a már létező célnyelvi 

megnevezések közötti választás a jellemző. E két megállapítás jelentősége azért kiemelkedő, 

mert ha a választást a fordítók nem tekintik terminusalkotásnak – miközben tevékenységük 

nagyrészt ebből áll –, akkor szerepüket sem tartják kiemelkedőnek, hiszen az ő szemükben 

„csak” választásról, nem egy alkotó folyamatról van szó. Az uniós kontextusban jellemző 

láthatatlan szerepüket tehát saját magukról alkotott elképzeléseik is felerősítik.  

Ennek azért van nagy jelentősége, mert a fordítónak a terminusalkotásban betöltött 

szerepe nemcsak az uniós terminológia kialakítására korlátozódik. A folyamatos fordítási 

kötelezettség miatt ugyanis felszínre kerülhetnek a tagállami fogalmi rendszerek közötti olyan 

különbségek, amelyek eddig rejtve maradtak. Az uniós kontextus tehát explicitté teszi az 

egyes (az EU önálló fogalmi rendszerén kívüli) fogalmi rendszerek közötti különbségeket. 

Ezzel a fordító katalizátorává válhat e különböző tagállami fogalmi rendszerek célnyelven 

való leírásának. Az uniós fordítások tehát ahhoz is hozzájárulnak, hogy az uniós 

terminológián kívül más szakterületeken is megvalósuljon a célnyelven a folyamatos 

terminusalkotás.  

Az alapfogalmak vizsgálatának eredményeiből látható, hogy az eredmények a 

dolgozat (1) és (2) hipotézisét is igazolták. 
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5.5. A fordító terminológus szerepének feltárása 

 

A (3) feltételezésem feltárásához először a fordító terminológus szerepét kellett 

megvizsgálnom. A 4.1. fejezetben megállapítottam, hogy a fordítónak a fordítás minden 

szakaszában, még a segédeszközök megléte esetén is át kell vennie a terminológus szerepét, 

azaz terminológiai munkát kell végeznie. A segédeszközök rendszerszintű információi 

ugyanis legfeljebb a döntés alapjait tudják megteremteni, de a fordítónak kell döntenie arról, 

hogy az adott fordítási szituációnak megfelelően melyik célnyelvi megfelelőt válassza. A 

dolgozatban kísérletet tettem arra, hogy a fordítás minden szakaszában (szövegértés, 

megfeleltetés, szövegalkotás) azonosítsam e döntési pontokat. Rámutattam arra, hogy a 

szövegértés szakaszában azoknak a terminusoknak a felismerése jelent nehézséget, amelyeket 

köznyelvi szavakból képeztek és a szokásostól eltérő célnyelvi megfelelővel rendelkeznek, 

valamint amelyeknek a fordítása az adott szöveg szintjén válik kötötté. Ha pedig a forrás- és a 

célnyelvhez tartozó fogalmi rendszerek különbözőek, akkor a fordítónak a megfeleltetés 

szakaszában összehasonlító terminológiai munkát kell végeznie.  

A szövegalkotás szakaszában a fordítónak döntenie arról is, hogy a fogalmi rendszerek 

különbsége esetén a hasonlóságot (funkcionális ekvivalens alkalmazása) vagy a különbséget 

(fordítási ekvivalens alkalmazása) hangsúlyozza. Nehézséget jelenthet az is, ha egyazon 

fogalomhoz több megnevezés tartozik, azaz szinonim ekvivalensek közül kell választani. 

Ideális esetben a fordító – az adott fordítási stratégiának megfelelően – választ a már létező 

célnyelvi megfelelők, azaz az ekvivalensek, funkcionális ekvivalensek vagy fordítási 

ekvivalensek között. Előfordulhat azonban, hogy a fordítónak abban is át kell vennie a 

terminológus szerepét, hogy magának kell megalkotnia a célnyelvi megfelelőt (fordítási 

ekvivalenst). Ekkor ismernie kell ennek különböző eljárásait (kölcsönzés, tükörfordítás, 

körülírás, új megnevezés alkotása). Mindezen döntésekre az adott szakterület sajátosságai és a 

nyelvpolitikai környezet mellett az is hatással lehet, ha a fordítónak a szakmai közösségben 

már meghonosodott terminusokat kell használnia. Muráthra (2002) támaszkodva ezeket a 

döntéseket illusztráltam a 3. ábrán. 

Emellett a fordító nemcsak a fordítási tevékenység során, hanem egy meghatározott 

munkakörben is végezhet terminológiai munkát. A dolgozatban bemutattam, hogy a fordító és 

a terminológus megközelítése eltérhet, és más-más ismereteket igényel e két munkakör. Ha 

tehát a fordító terminológus munkakörbe kerül, akkor más típusú munkamódszereket és 

eljárásokat is el kell elsajátítania. 
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3. ábra. A fordító mint terminológus a fordítás folyamatában 

 

 

 

5.6. A fordító terminológus szerepének feltárása uniós kontextusban 

 

A terminológus-szerepet uniós kontextusban egy tágabb és egy szűkebb (az európai uniós 

intézményekre fókuszáló) dimenzióban is elemeztem. Az empirikus kutatások eredményei 

egyrészt alátámasztották, hogy a fordítók számára a fenti döntési pontok nehézséget 

jelenthetnek, másrészt igazolták azt a (3) hipotézisem, hogy a fordítók tevékenységére további 

tényezők vannak hatással. Ezeket ismertetem az alábbiakban. 

A HUTERM fórumon felvetett kérdések ás a terminológusok válaszai is azt igazolták, 

hogy a nyelvek és fogalmi rendszerek komplex összekapcsolódásából adódóan nagy 

jelentősége van az uniós terminusok felismerésének, hiszen az uniós és nem uniós terminusok 

fordításához különböző típusú terminológiai munka (vertikális és horizontális) és ennek 

megfelelően más-más döntési pontok kapcsolódhatnak. Bár ezt nem fogalmazták meg 

explicite, mind a kérdések, mind a válaszok olyan nehézségeket említettek, amelyek e két 

típusú terminológiai munka sajátosságaira vezethetőek vissza. Így elhangzott, hogy 

folyamatosan ellenőrizni szükséges, hogy a javasolt célnyelvi megfelelő nem jelöl-e már egy 

másik fogalmat (=vertikális terminológiai munka). A nem uniós terminusok fordításához 

kapcsolódóan pedig a fogalmi (gazdasági, jogi) rendszerek közötti különbségekből adódó 

nehézségekre keresték a választ (= horizontális terminológiai munka).  

Az európai uniós intézmények terminológusaival készített interjúk rámutattak arra is, 

hogy a fentieken felül az intézményi sajátosságok is meghatározhatják a terminológiai 

munkát. Így a Parlamentben a terminológiai munka elsősorban az uniós, intézményspecifikus 
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terminusok alkotásához, azaz egyazon fogalomhoz új célnyelvi megfelelők alkotásához 

kapcsolódik. Összehasonlító terminológiai munkára (a tagállami fogalmi rendszerek 

összevetésére) ritkán van szükség. Így előfordulhat az, hogy akkor is az önálló EU-kultúra 

határozza meg a fordítók tevékenységét, amikor két tagállami fogalmi rendszer között kell 

fordítaniuk, azaz horizontális terminológiai munkát kell végezniük.  

 

5.6.1. Az empirikus kutatások további eredményei 

 

A dolgozat két empirikus kutatása lehetőséget adott nemcsak a tényfeltáró kutatásra, 

hanem annak vizsgálatára is, ahogyan a fordítók és terminológusok látják a kérdéseket. A (4) 

hipotézisem az volt, hogy a fordítók terminológus szerepére az a tény is hatással van, hogy 

nincs nyelvi eszköztáruk a jelenségek leírására, azaz nem tudják verbalizálni a fordítás során 

felmerülő terminológiai nehézségeket. Ezt a hipotézisem mindkét empirikus kutatás 

alátámasztotta.  

Egyrészt mind a HUTERM fórumon, mind a terminológusokkal készített interjúk 

során számos olyan elméleti kérdés felmerült, amelyekre a fordítók nem találták a választ. A 

fordítókat a konkrét problémák mellett tehát e kérdések elméleti háttere is foglalkoztatta. 

Másrészt az empirikus kutatások arra is rámutattak, hogy a fordítók sem a tágabb, sem a 

szűkebb uniós kontextusban (az uniós intézményekben) nem tesznek különbséget uniós 

terminusok és nem uniós terminusok között, holott a válaszok szerint a terminológiai 

problémák egy része éppen az uniós terminusok felismeréséből adódik.  

Ezt támasztja alá az a tény, hogy ezekre a nehézségekre a terminológusok az „uniós 

színezettel” rendelkező vagy „európai konstrukcióként” megjelenő terminusok fordítási 

problémáiként utaltak, amelyek egyértelműen az uniós fogalmakat leíró megnevezéseket 

takarják, mégsem beszéltek uniós terminusokról.  Továbbá az olyan kérdések, mint 

„mennyire próbáljuk demonstrálni, hogy ez valami más” vagy „miért van szükség eltérő 

megnevezésre” egyértelműen tükrözik azt a tényt, hogy az egyik nehézséget a fogalmi 

rendszerek és nyelvek komplex összekapcsolódása, valamint az uniós és a tagállami fogalmi 

rendszerek megkülönböztetése jelenti, ennek leírása azonban nehézséget okozott a számukra. 

A kutatásnak ezek az eredményei egyértelműen a terminológiaelméleti ismeretek 

szükségességét támasztják alá.  
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6. Az eredmények hasznosításának lehetőségei 

 

A dolgozat eredményei további, kutatásra érdemes területekre is rávilágítottak. Így fontos 

lenne annak további vizsgálata, hogy a hazai terminológiai kutatásokra milyen hatással van az 

a tény, hogy az egyes irányzatok gyakran nyelvhez kötöttek. A dolgozat eredményei azt is 

alátámasztják, hogy az európai uniós kontextus kiváló alapot jelenthet a terminológiaelmélet 

és a fordítástudomány összekapcsolódása számára, hiszen a hipotézisek egy részét éppen az 

uniós kontextus igazolta. Emellett a gyakorlatban is hasznosítható eredményekkel szolgálna 

annak további vizsgálata, hogy az uniós kontextus szűkebb dimenziójában, azaz az uniós 

intézményekben hogyan szerveződik a terminológiai munka, és milyen kapcsolat jellemzi az 

egyes nyelveket az anyaországgal. Mivel a terminológusok mindegyike megjegyezte, hogy a 

fordítók stratégiája általában eltér a szakemberekétől, ezért indokolt lenne e feltételezett 

különbség empirikus vizsgálata is.  

Az értekezés eredményei a további kutatások mellett a fordító- és 

terminológusképzések számára a gyakorlatban is relevánsak lehetnek. Az empirikus kutatások 

arra világítottak rá, hogy a fordítókat foglalkoztatják a terminológiaelméleti kérdések. Ennek 

jelentősége azért nagy, mert a terminológiaelmélet bevonásával szemben gyakran az az 

aggodalom merül fel, hogy az a szószerinti fordítást erősítheti fel. A dolgozat eredményei 

azonban arra mutattak rá, hogy a terminusok fordítása során a fordító folyamatosan döntési 

helyzetekkel szembesül, és éppen e döntések ismerete segítheti elő azt, hogy a fordítók lássák 

e folyamat komplexitását, azaz ne csak a szavak szintjén mozogjanak. Emellett a fordítók 

gyakran kerülnek terminológus munkakörbe, amely szükségessé teszi ezeket az ismereteket. 

A fordítóképzéseknek ezért mindkét terminológus-szerepre – a fordítás folyamatában és 

terminológus munkakörben – fel kell készíteniük a fordítókat. 

Az uniós kontextusra vonatkozó megállapítások azért relevánsak a fordítóképzések 

számára, mert e kontextusban a fordítóképzések szerepe még inkább felértékelődik. Az uniós 

korpusztervezés sajátosságai miatt ugyanis a tagállam elsősorban a jó fordítókkal tudja 

biztosítani a minőséget, az európai uniós intézményekben pedig a fordító személye határozza 

meg a terminológus munkakör tartalmát. A megállapítások ugyanakkor a szakemberek 

képzésében is relevánsak lehetnek, hiszen szakemberek is kerülhetnek terminológus 

munkakörbe.  
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