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Trebits Anna: EU-angol – Miért? Kinek? Hogyan? 

Mi egyáltalán az „EU-angol”?  

Miért érdemes EU-szaknyelvet tanulniuk azoknak, akik már magas szinten 

használják az angol nyelvet? Miért nem elég csak a fontosabb 

szakkifejezéseket megtanulni? 

 
Valószínűleg mindenki egyetért abban, hogy az angol nyelv ismerete nélkül ma már 

nehezen lehet boldogulni, hiszen kiemelkedően fontos szerepe van a nemzetek közötti 
kommunikációban, a világban és az Európai Unióban egyaránt. Az angol nyelv tölti be a 
közvetítő nyelv, azaz a lingua franca szerepét a nemzetközi intézmények egymás közti és a 
tagállamokkal való kommunikációjában is, és ez nincs másként az Európai Unió intézményein 
belül sem. Cikksorozatunk célja, hogy megismertesse Önt az angol nyelv használatának 
jellegzetességeivel, érdekességeivel ebben a speciális közegben.  
 

Mi egyáltalán az „EU-angol”? Miért érdemes EU-szaknyelvet tanulniuk azoknak, akik 
már magas szinten használják az angol nyelvet? Miért nem elég csak a fontosabb 
szakkifejezéseket megtanulni? 
 

A fentiekhez hasonló kérdésekkel és kételyekkel gyakran találkozunk az EU-angol 
szaknyelv tanítása során. Mivel nyelvtanárként tudom, hogy a motiváció (vagy annak hiánya) 
milyen jelentősen tudja befolyásolni a nyelvtanulás sikerességét, fontosnak tartom, hogy 
mihamarabb választ adjunk ezekre a kérdésekre. 
 

Mi az „EU-angol”? 

    
Ha EU-angol szaknyelvről beszélünk, érdemes különválasztanunk két, manapság 

gyakran emlegetett fogalmat: az euro-angolt (Euro English) és az EU-angolt (EU-English).  Ez 
a két megnevezés, bár első látásra hasonlónak tűnhet, két különböző rétegnyelvre utal 
Európában. Az euro-angol kifejezés az angol nyelvnek a közvetítő nyelvi szerepére utal: a 
soknyelvű és soknemzetiségű Európában 
legtöbbször az angol a közös nyelv, amelyen 
az emberek kommunikálnak egymással. Egy 
görög és egy svéd üzletember, vagy egy 
francia és egy magyar diák az angoltudásukat 
hívják segítségül, ha társalogni akarnak 
egymással. Egy spanyol anyanyelvű ERASMUS 
hallgató meg is jegyezte németországi 
tanulmányútja végén, hogy az angoltudása 
jobban fejlődött a kint töltött idő során, mint 
amennyit németül tanult. 
 
 

Ezzel szemben az EU-angol elnevezés szakmai nyelvhasználatra utal, nevezetesen az 
angol nyelvnek az EU-intézményeiben és dokumentumaiban használt változatára. Az EU-
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angol jellegzetességei kiválóan tükrözik az EU szerteágazó tevékenységét, amely szinte 
minden szakterületen érezteti a hatását. Így az EU-angol tanulmányozása során egyben a jogi 
és gazdasági szaknyelvet is megismerhetjük, de az oktatás, a mezőgazdaság vagy akár az 
egészségügy szakmai nyelvhasználatába is bepillantást nyerhetünk. Fontos tudni azonban, 
hogy az EU-angol jogi szaknyelvi jellemzői és a brit vagy amerikai jogi szaknyelv 
értelemszerűen nagy különbségeket takarhatnak. Abból tehát, hogy valaki járatos az 
egyikben, például az amerikai jogi szaknyelvben, még nem következik, hogy jól kiismeri 
magát az EU jogi szaknyelvében és fordítva. Ezért is érdemes megfontolnunk a következő 
kérdést. 
 

Miért érdemes EU-szaknyelvet tanulniuk azoknak, akik már középfoknál 

magasabb szinten használják az angol nyelvet? 

 
A válasz egyszerű: az angol nyelv közép vagy akár felsőfokú ismerete önmagában nem 

jelenti azt, hogy egy adott szakma (esetünkben az EU) közép vagy felsőfokú ismereteivel is 
rendelkezünk. Sőt, az EU-angol tanfolyamok tapasztalatai azt mutatták, hogy gyakran még az 
EU-intézményekkel egy adott területen, napi szinten együttműködő szakembereknek is 
újdonságot jelentett számos, az EU-angolban gyakran előforduló fogalom vagy nyelvi 
szerkezet.  
 

Bármely szaknyelvet tanulunk (vagy oktatunk) is, mindig fontos szem előtt tartanunk, 
hogy a szaknyelv bizony két dolgot takar: szakmai tudást ÉS nyelvtudást. Nehéz EU-
szaknyelvet használni, ha ugyan jól tudunk angolul, de semmit nem tudunk az EU-
intézményeiről, mert akkor mindjárt alapvető és egyébként egyszerű fogalmakkal is gondban 
leszünk: Például gondolkodjunk csak el egy percre, hogy mit is érthetünk Tanács alatt ebben 
a kontextusban? Ugyanakkor természetesen az sem tudja a szakmai tudását villogtatni, 
akinek a nyelvtudásával vannak problémái. Gondoljuk csak meg, el tudnánk-e magyarázni 
angolul, hogy mi a különbség Tanács és Tanács között az EU-intézményeinek ismeretében. 
Hát nem egyszerű.  
 

Miért nem elég csak a fontosabb szakkifejezéseket megtanulni? 

 
A sikeres szakmai nyelvhasználat előfeltétele tehát a szakmai és a nyelvi tudás 

megléte. Erős a kísértés, hogy azt gondoljuk: szaknyelv tanulásakor elég csupán a 
szókincsünket fejlesztenünk, és megtanulnunk egy-egy kifejezés magyar és angol változatát. 
Hogy a korábbi példával éljek, egy ilyen EU kifejezés-lista biztosan tartalmazná az Európai 
Unió Tanácsa (Council of the European Union) és az Európai Tanács (European Council) 
kifejezéseket. Könnyű belátni azonban, hogy anélkül, hogy pontosan tudnánk, hogy mit 
takarnak ezek a fogalmak, még megjegyezni is nehéz lenne őket. Arról már nem is beszélve, 
hogy a híradásokban gyakran találkozhatunk még egy Tanáccsal, az Európa Tanáccsal 
(Council of Europe), amely viszont nem is uniós intézmény, hanem egy nemzetközi szervezet. 
A szakkifejezések elkülönítéséhez és megjegyzéséhez tehát nagy szükség lehet a szakmai 
háttérismeretekre.  
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A kép azonban még tovább bonyolódik! A szakmai nyelvhasználat nem merül ki 
abban, hogy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezünk és tudunk angolul. A napi 
munkavégzés során számos gyakorlati készségre is szükségünk van. Azt gondolom, hogy ezt a 
pályakezdők vagy pályaváltók érzik át igazán, hiszen az embernek nem kevés idő kell ahhoz, 
hogy a szakmával járó készségeket rutinszerűen elsajátítsa. Például, egy multikulturális és 
soknyelvű EU-intézményben alapvetően befolyásolhatja a karrierünket az interkulturális 
kommunikációs készség megléte. Az is nagy segítséget jelenthet természetesen, ha ismerjük 
az EU-intézmények tipikus dokumentumait, azok stilisztikai, formai konvencióit. A szakmai 
készségek fontosságát szépen tükrözi, hogy az EU Felvételi Irodája (European Personnel 
Selection Office, EPSO) által szervezett versenyvizsgák feladatai túlnyomórészt a szakmai 
készségekben való jártasságot, rutinosságot igyekeznek mérni. 
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Fischer Márta: EU-többnyelvűség, EU-fordítás, EU-angol – Milyen 
hatással van nyelvünkre az EU-tagság? 

 

Miért van páratlanul sok hivatalos nyelv az Európai Unióban? Hogyan dolgoznak 
uniós fordítóink, tolmácsaink? Valóban beszélhetünk egy önálló EU-nyelvről? A 
mindennapi uniós témák, hírek mellett ezek is érdekes, mindannyiunkat érintő 

kérdések lehetnek.  Cikkünkben számos nyelvi példa bemutatásával igyekszünk e 
kérdésekre választ adni. 

 

Közismert tény, hogy az Európai Uniónak a 
nemzetközi szervezetek között páratlanul sok, 24 
hivatalos nyelve van. Kevésbé ismert azonban az, 
miért van szükség ennyi hivatalos nyelvre, milyen 
hatással van e többnyelvűség a tagállamok hivatalos 
nyelveire, az Unióban dolgozó tolmácsaink és 
fordítóink munkájára és akár mindennapi, magyar 
nyelvhasználatunkra. Az európai integráció ugyanis 
nem csak egyre szorosabbra fonódó gazdasági 
együttműködést, újabb és újabb területek közös 
politikák alá vonását hozta magával. A nyelvnek is 
követnie kell e változásokat, hiszen az új uniós 
elképzelésekről, az új fogalmakról valamennyi 
hivatalos nyelven, így magyar nyelven is tudnunk 
kell kommunikálni.  
 

Miért van szükség ennyi hivatalos nyelvre? 

 
Közismert tény, hogy a nemzetközi szervezetek több hivatalos nyelvvel dolgoznak. 

Gondoljunk csak az ENSZ-re, amelynek hat hivatalos nyelve van, a NATO-ra vagy az Európa 
Tanácsra, amelyek ugyancsak több hivatalos nyelvvel rendelkeznek. Egyik szervezet sem 
dolgozik azonban olyan sok nyelvvel, mint az Európai Unió. A jelenleg 24 hivatalos nyelv nagy 
kihívás elé állítja mind az uniós intézményeket, mind a fordítókat és tolmácsokat. Így 
önkéntelenül is felmerül a kérdés, miért is van ennyi hivatalos nyelvre szükség az Unióban? 
Miért nem lehet pár nyelvre csökkenteni a hivatalos nyelvek számát, ahogy a többi 
nemzetközi szervezetnél? Bár gyakran hallhatjuk, hogy a sok nyelv hátterében a politikai 
presztízs áll, azaz egyik tagállam sem szeretné elveszteni saját nyelvét, egy fontos jogi oka is 
van annak, miért van szükség ennyi hivatalos nyelvre az EU-ban.  
 

A válasz éppen az EU sajátosságában, nemzetek feletti jellegében rejlik. Azt is 
mondhatjuk, hogy éppen e többnyelvűség mögött álló okok segíthetnek megérteni az EU 
bonyolult működését. Az Európai Unió ugyanis – leegyszerűsítve – abban különbözik 
leginkább a többi, tisztán kormányközi nemzetközi szervezettől, hogy bizonyos jogszabályok 
(a rendeletek) hatályba lépésüket követően automatikusan a nemzeti jog részévé válnak. Ez 
azt jelenti, hogy – ellentétben például az irányelvekkel (directives) – nincs szükség 
semmilyen átültető mechanizmusra, azaz nem szükséges nemzeti szinten egy új jogszabály 
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alkotása eme uniós jogszabályok 
életbe lépéséhez. Más szóval az 
uniós rendeletek (regulations) 
szövege – ahogy az EU Hivatalos 
Lapjában (Official Journal) 
megjelenik – a nemzeti jog részévé 
is válik. Ennek ismeretében 
azonban nehéz lenne elképzelni, 
hogy e rendeletek csak angol vagy 
francia nyelven jelennének meg, 
hiszen akkor e nyelven is 
épülnének be a nemzeti, azaz 
például a magyar jogba! Így éppen 

ez az automatizmus teremt egyfajta folyamatos „kényszert” a fordításra, azaz e jogszabályok 
magyar megjelentetésére. Amellett tehát, hogy e kérdésben a tagállamok a Tanácsban 
vétójoggal is rendelkeznek (és ezért feltehetően bármilyen kísérlet a magyar nyelv hivatalos 
státuszának megszüntetésére kudarcba fúlna), e jogi tény is evidenssé teszi a tagállamok 
hivatalos nyelveinek – köztük a magyarnak – uniós hivatalos státuszát.  
 

Új uniós fogalmak – új megnevezések   

 
Főtanácsnok, hozzáadottérték-adó, inkluzív növekedés – mind olyan fogalmak, 

amelyeket az európai integráció hozott magával.  Az Unióban nincs olyan közös, semleges 
nyelv, amely kizárólag e fogalmakat írná le, így ezt a funkciót a tagállami hivatalos 
nyelveknek kell betölteniük. Más szóval minden hivatalos nyelven, így magyarul is biztosítani 
kell azt, hogy lehessen beszélgetni, vitatkozni, írni, gondolkodni, jogot alkotni uniós 
témákról. A hivatalos nyelvek közötti egyenrangúság elméletben azt feltételezi, hogy az új 
fogalmakhoz kapcsolódóan közel egy időben születnek az új uniós megnevezések is. Ez 
azonban a gyakorlatban megvalósíthatatlan lenne. Így a nyelvek többsége számára e 
tevékenység folyamatos fordítási kötelezettséget, egyfajta „célnyelvi státuszt” jelent. 
 

Az uniós kommunikáció fő nyelve ma már az 
angol, így elsősorban e nyelvről kell megalkotni – 
fordítás révén – a magyar megfelelőket.  A 
csatlakozás előtt a mintegy százezer oldalnyi 
dokumentum fordításáról még a tagállamnak kell 
gondoskodnia.  E tevékenység volumenét jól 
érzékelteti a mellékelt fotó egy brüsszeli kiállításról, 
ahol a látogatók a csatlakozás előtt lefordítandó 
dokumentumokat egyetlen, többméteres könyvbe 
fűzve láthatták. E könyvben lapozgatva válik igazán 
kézzelfoghatóvá az a mennyiség, amelyet 
Magyarországnak is teljesítene kellett.  Fontos 
hangsúlyozni, hogy az ország uniós tagságával e 
területen is új szakasz kezdődött. A csatlakozást 

követően ugyanis e tevékenységet már az uniós intézmények koordinálják. Ez pedig 
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összességében már évi 2 millió oldalt jelent! Uniós fordítóink és tolmácsaink tehát 
Brüsszelben, illetve Luxemburgban, a hazai folyamatoktól távol dolgoznak. E különbséget jól 
tükrözi egy uniós fordító-terminológus találó megjegyzése, mely szerint „mi nem tudunk 
kiszaladni a Széchenyi Könyvtárba utánanézni egy szakkifejezésnek”. A hazai 
koordinációnak, a szakértők bevonásának és együttműködésének ezért különösen nagy 
jelentősége van.  

 

Miért lehet szükség új megnevezésekre? 

 
Gyakran hallani kritikus hangokat is 

arról, hogy a fordítással teremtett új uniós 
megnevezések a magyar fülnek idegenül 
hangzanak, és csak az érthetetlen uniós 
zsargon erősítését szolgálják. Érdemes 
elgondolkodni azon, hogy e magyartalannak 
tűnő megnevezések mögött nem rejtőzik-e 
tudatos döntés, amely éppen a jobb 
megértését, az egyértelműséget szolgálja.  
Számos esetben kell dönteni ugyanis arról, 
hogy az adott uniós fogalmat egy olyan 
magyar megnevezéssel írjuk le, amelyhez 
már kapcsolódik egy magyar fogalom, vagy 
egy magyar fogalomtól mentes megnevezést 

alkalmazzunk, amely kizárólag az uniós fogalmat írja le. Az előbbire mutatnak példát az 
olyan megnevezések mint 

 
irányelv (directive), rendelet (regulation) vagy közlemény (communication). 

 
Ezek magyar kontextusban is értelmezhetőek, uniós kontextusban pedig konkrét, jól 

körülhatárolható fogalmakra (egy-egy uniós jogi aktusra, illetve az Európai Bizottság egy 
dokumentumtípusára) utalnak.  Ezzel szemben  
 

a főtanácsnok és a hozzáadottérték-adó (héa) 
 

olyan uniós megnevezések, amelyek elsődlegesen 
uniós kontextusban értelmezhetőek, azaz 
kifejezetten uniós fogalmat írnak le.  Míg az angol 
uniós terminológiában a value added tax leírja 
mind az uniós szintű adótípust, mind ennek 
konkrét, tagállami megvalósulását, addig a 
magyarban különbséget tettek e két fogalom 
között.  A hozzáadottérték-adó utal az uniós szintű 
adótípusra, az áfa pedig a konkrét magyar 

adónemre.  A főtanácsnok (az Európai Bíróság munkáját függetlenül és pártatlanul segítő 
jogász) pedig arra az esetre mutat példát, amikor a magyar jogi terminológia egy régi, ma 
már nem használt megnevezését töltötték fel új, uniós tartalommal. Éppen azért, hogy az 
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angol Advocate-General mintájára ne a főügyész terjedjen el, amelyhez magyar 
kontextusban már kötődik más fogalom. Elképzelhető, hogy e két megnevezés idegenül 
hangzik a magyar fülnek, de éppen ez a cél: ezzel különíthető el egyértelműen az, hogy nem 
egy magyar, hanem a magyar fogalmi rendszertől független, uniós fogalomról van szó.  
 

A magyar nyelvhasználó számára mindkét megoldás kihívást jelent.  Nehéz lehet 
ugyanis egy szövegben felismerni, hogy az irányelv általában egy iránymutatásra vagy az 
Európai Unió egy konkrét jogi aktusára utal. A második esetben pedig a felismerés ugyan 
könnyebb – hiszen éppen az idegen hangzás érzékelteti, hogy valami kifejezetten uniós 
dologról van szó – ekkor azonban tudni kell, milyen fogalmat takar az adott megnevezés.  
 

Valóban beszélhetünk önálló EU-nyelvről?  

 
A fenti példák már sejtetik azt a kutatásokkal is alátámasztott tényt, hogy az európai 

integráció egyben egy sajátos uniós nyelv – illetve uniós nyelvek, azaz EU-magyar, EU-angol, 
EU-német, stb. nyelvek – kialakítását is eredményezi. E sajátosságok nem csupán a fenti, új 
uniós terminusokban jelennek meg. A folyamatosan formálódó uniós terminológia mellett az 
uniós folyamatok a nyelv további elemeire is hatással vannak.  Így az uniós szövegek 
mondatfűzése, szerkezete, egyéb lexikai elemei is olyan sajátosságokat mutatnak fel, 
amelyek csak az uniós szövegekre jellemzőek. E kutatások nagy része az angol nyelvet veszi 
górcső alá, hiszen ezt a nyelvet használják leginkább az uniós dokumentumok 
szövegezéséhez. Így azok a kutatások, amelyek a British National Corpust vetették össze 
egy-egy uniós korpusszal (azaz uniós szövegek meghatározott szempontok szerint 
összeállított adatbázisával) rámutattak, hogy bizonyos lexikai egységek jóval gyakrabban 
jelennek meg uniós szövegekben, azaz az EU-angolban, mint a nem uniós, brit angolban. Erre 
mutatnak példát olyan kötőszavak, mint a  
 

with a view to, a to this end, as regards, so as to, in particular. 
 

Ezzel szemben  
az if, though, although és unless 

 
szinte teljes mértékben hiányoznak az uniós szövegekből. Természetesen ez a tény a 
nyelvtanulók, a később uniós közegben dolgozni kívánó munkavállalók számára is nagy 
jelentőséggel bír, hiszen számos olyan sajátossággal találkozhatunk, amelyek nem jelentek 
meg korábbi angol nyelvi tanulmányinkban – lévén, ezek csak az uniós szövegekre 
jellemzőek.  
 

A változás egyben lehetőség 

 
Végül a folyamatos fordítási kötelezettség nyelvünk számára nem csupán folyamatos 

változást, hanem lehetőséget is jelent.  Amikor egyre többet hallani egyes szakterületek 
„elangolosodásáról”, egyes nyelvek tudományos közbeszédből való fokozatos kiszorulásáról, 
és ezzel a nyelv bizonyos funkcióinak elvesztéséről (domain loss), akkor felmérhetetlen 
lehetőséget jelent az a tény, hogy számos szakterületen kötelezettségként jelentkezik a 
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magyar megfelelők megalkotása. Az uniós 
szövegek ugyanis nem csak uniós, hanem 
bármilyen, a tagállamokhoz kötődő 
témákat, fogalmakat tartalmazhatnak, a 
különböző szeszesitalfajtáktól kezdve az 
atlanti halászat terminusain át a tagállamok 
oktatási, társadalombiztosítási, 
közigazgatási rendszereinek terminusáig, 
amelyekre mind meg kell találni a magyar 
megfelelőket. Ezért mondhatjuk joggal azt, 
hogy uniós fordítóinknak/tolmácsainknak – 
és velük együttműködésben a szakembereknek – katalizátor szerepe van mind az uniós, 
mind a nem uniós szakterületek terminológiájának kialakításában. 
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Fischer Márta: 3+1 buktató az angol EU-nyelvhasználatban – tippek a 

helyes használathoz 
 

„Melyik Tanácsról is van szó?”  „Az EU-ban az áfa tényleg héa? 

„Miért nincsenek az EU-ban ’törvények’?” „Szabályozás vagy rendelet? 

 
 

Ehhez hasonló kérdések gyakran 
merülnek fel az uniós kontextusban folyó 
mindennapi munka és kommunikáció során, 
különösen, ha több nyelv között kell 
mozognunk! Egyszerű lenne azt mondani, 
hogy a hatékony kommunikációhoz elég 
megtanulni azt a 100-150 uniós 
szakkifejezést, amellyel a leggyakrabban 
találkozhatunk. De mihelyst elkezdünk e 
területen mozogni, nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez közel sem ilyen egyszerű. Az 
alábbiakban igyekeztünk egy csokorba 
gyűjteni azokat a buktatókat, amelyekkel az uniós közegben mozgó tisztviselők, nyelvtanulók 
gyakran találkozhatnak. A látszólag pusztán nyelvi kérdések mögött komoly szakmai tartalom 
is meghúzódik, így a buktatók tippet adnak arra is, hogyan használhatjuk nyelvtudásunkat 
uniós ismereteink mélyítésére is! 
 

Council: melyik Tanács? 

 
Kezdjük mindjárt az egyik leggyakoribb nehézséggel! Európában három Tanáccsal is 

találkozhatunk, amelyek elkülönítése gyakran még a híradásokban is keveredik. 
Beszélhetünk ugyanis 
 

Európai Tanácsról (European Council), 
az EU Tanácsáról (Council of the EU) és 
Európa Tanácsról (Council of Europe) is. 

 
Tovább bonyolítja a képet, hogy a felsoroltak közül csak az első kettő kapcsolódik az 

Európai Unióhoz – hiszen ezek az EU intézményei – az utóbbi, az Európa Tanács azonban 
nem egy intézmény, hanem egy másik nemzetközi szervezet. Erről az intézményről 
kevesebbet hallhatunk, hiszen nem egy szupranacionális, hanem egy kormányközi 
szervezetről van szó.  

 

TIPP: Két kulcsfogalom segíthet az elkülönítésben: az Európa Tanács strasbourgi 
székhelyű és a hírekben gyakran szereplő Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve a 
bármely nyelvtanuló számára jól ismert KER-szintek (A1-C2), amelyek kialakítása 
ugyancsak az Európa Tanácshoz kötődik. Egy teljesen önálló, 1949-ben alapított 
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intézményről van tehát szó, amelynek 47 tagállama között – az EU-val ellentétben – 
laza, kormányközi együttműködés van. Az EU két intézményének elkülönítését is jól 
ismert kulcsfogalmak segíthetik.  Leggyakrabban az Európai Tanáccsal, azaz az állam-, 
illetve kormányfők csúcstalálkozóival találkozhatunk: itt döntenek az EU jövőbeni 
irányairól, ezt kíséri kiemelt médiafigyelem, és erről készül a jól ismert family photo. 
Ezzel szemben az EU Tanácsa konkrét jogalkotási hatáskörrel rendelkezik (az Európai 
Parlamenttel karöltve), és ülésein a tagállamok miniszterei vesznek részt, ezért is 
nevezik Miniszterek Tanácsának. Fontos még megjegyezni, hogy ha egyszerűen azt 
halljuk Council, akkor is ez utóbbi uniós intézményre kell gondolnunk! 

 

Regulation: szabályozás vagy rendelet? 

 
Uniós kontextusban nagy kihívást jelenthet, hogy köznyelvi szavak gyakran kapnak új, 

uniós tartalmat. Erre példa a regulation, amely egyrészt utalhat bármilyen szabályozásra, 
de emellett jelenti azt a kötelező uniós jogi aktust is, a rendeletet, amely közvetlenül 
alkalmazandóvá válik a tagállamokban, azaz automatikusan a nemzeti jog részévé válik. A 
felismerés nehézségét jól mutatja a következő példamondat, amelyben a regulation mindkét 
jelentése megjelenik: 
 

The regulation(= rendelet) of the Council introduces 
stricter regulation(= szabályozás ) in this policy area. 

 

TIPP: Érdemes megjegyezni néhány további szakkifejezést is, amelyek hasonlóképp 
„viselkednek”:  így a decision nem pusztán döntés, hanem egy további uniós jogi 
aktus, a határozat is lehet; a communication pedig nem pusztán kommunikáció, 
hanem az Európai Bizottság egy dokumentumtípusa, a közlemény. 

 

EU law: miért nem EU-törvény? 

 
Angol nyelvi tanulmányaink során gyorsan megtanuljuk, hogy a law (többek között) 

törvényt jelent. Így ha az EU laws kifejezéssel találkozunk, hajlamosak vagyunk azt hinni, 
hogy az EU-ban is törvényekről kell beszélnünk. Ez azonban közel sincs így. Az EU-ban 
ugyanis nincs olyan jogszabálytípus, amely a törvény nevet viselné. És ez nem véletlen! A 
tagállamok és uniós polgárok nagy része ugyanis ódzkodik attól, hogy bármilyen, a nemzeti 
szuverenitáshoz szorosan kapcsolódó kifejezést emeljenek uniós szintre. Ezt jól mutatja az a 
tény, hogy a két népszavazáson elutasított Alkotmányszerződés javaslatát, amely bevezette 
volna az európai törvény és kerettörvény fogalmát, a kompromisszumként született 
Lisszaboni szerződés már nem vette át – hasonlóan az alkotmány és külügyminiszter 
szavakhoz. Tette ezt éppen azért, hogy az európai polgárokban e nemzeti kötődésű 
fogalmak még véletlenül se keltsék egyfajta szuperállam képzetét. Ha tehát az EU law 
kifejezéssel találkozunk, akkor csak EU-jogról vagy EU-jogszabályról beszélhetünk! 
 

EU law = EU-jog/EUjogszabály (# EU- törvény) 
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TIPP: Kerüljük uniós kontextusban a törvény szó használatát olyan szavakban, 
szóösszetételekben is, mint a legislation, legislative, legislature, azaz 
törvényhozás/hozó helyett jogalkotás, jogalkotó, stb. a helyes megfelelő. 

 

VAT: hozzáadottérték-adó vagy áfa? 

 
Előfordul olyan eset is, amikor egy jól ismert angol szakkifejezésre a megszokottól 

teljesen eltérő és a fülünknek gyakran idegenül, furcsán is hangzó magyar megfelelőt 
találunk. Ekkor nem fordítói hibáról van szó, hanem éppen arról, hogy szándékosan el 
kívánták különíteni az uniós és a magyar fogalmat. Mivel a value added tax (VAT) 
megszokott magyar megfelelője, az általános forgalmi adó (áfa) a magyar adófajtára utal, 
szükség volt uniós kontextusban egy olyan elnevezésre (közös uniós adótípusra), amely 
magában foglalja a tagállami adómegoldások mindegyikét. 
 

value added tax = 1. (EU) hozzáadottérték-adó (héa) 
                                  = 2. (HU) általános forgalmi adó (áfa) 

 

TIPP: Ha tehát a VAT a magyar jog általános forgalmi adójára utal, akkor áfa, ha 
pedig az uniós fogalomra, akkor hozzáadottérték-adó (héa) a helyes megfelelő. 
Hasonló példát mutat az önálló vállalkozó (self-employed person) uniós fogalma, 
amely nem keverendő össze a magyar jog egyéni vállalkozó fogalmával! Az 
elkülönítés tehát szándékos, két eltérő, egy magyar és egy uniós jog szerinti 
fogalomra utal! 
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Fischer Márta: További 3+1 buktató az angol EU-nyelvhasználatban – 

tippek a helyes használathoz 

 

„A Bizottság mint ’végrehajtó’”? ”Megcsináltad a concours-t?” 

„Többnyelvű vagy soknyelvű Európa?” „Lisszaboni szerződés vagy 

stratégia?” 
 

Újabb és újabb kérdések, amelyekkel hazai és uniós tisztviselők, uniós kontextusban 

mozgó nyelvtanulók gyakran találkozhatnak. Korábbi cikkünkben elsősorban egyes jogi és 

intézményi terminusok buktatóival ismertettük meg az olvasót. Most pedig az uniós zsargon 

két sajátos elemével, valamint további szakkifejezések buktatóival folytatjuk a sort.  

 

EU-Executive: melyik EU-intézmény? 

 

Számos olyan uniós szakkifejezést 

ismerünk, amelyeknek több szinonimája 

van. Gondoljunk csak az előző cikkünkben 

bemutatott Európai Unió Tanácsára, amely 

Miniszterek Tanácsa vagy egyszerűen 

Tanács is lehet. E szinonimák többsége nem 

is jelent problémát, hiszen az angolban 

használt szinonimáknak is könnyen 

megtaláljuk a magyar megfelelőit. Van 

azonban az uniós újságírásnak olyan kedvelt 

zsargonja, amelynek nincs bevett magyar 

megfelelője, és ezért – ha még nem találkoztunk vele – felismerése is nehézséget okoz. Erre 

példa az uniós újságírásban bevett EU Executive, amely az Európai Bizottságra utal.  

 

 

EU Executive = Európai Bizottság 

 

TIPP: Az EU Executive nem véletlenül utal az Európai Bizottságra. Ezzel a kifejezéssel 

általában az Európai Bizottság végrehajtó, a nemzeti kormányokéhoz hasonló 

szerepét hangsúlyozzák. A magyarban nincs erre megfelelő (nem mondjuk: ’EU-

végrehajtó’), így az intézmény hivatalos nevét, vagy legfeljebb az EU ’kormánya’ 

elnevezést lehet használni. Ezzel azonban vigyázni kell, hiszen a tagállamok nagy 

része ódzkodik attól, hogy a nemzeti szinthez kötődő fogalmak kerüljenek uniós 

szintre. 
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Stage, concours és társai: valóban szükség van a franciára?  

 

Azok számára, akik nap mint nap uniós közegben  dolgoznak, egyértelmű, hogy a 

magyar és angol uniós nyelvhasználat is számos francia eredetű kifejezést takar. E sajátosság 

arra vezethető vissza, hogy Franciaország az alapító tagok között foglalt helyet, és így a 

francia már a kezdetektől az EU hivatalos nyelve, valamint az intézmények fő munkanyelve 

volt.  Ennek nyomai máig – az angol térnyerése mellett is – megmaradtak, különösen az 

uniós zsargonban. Így Brüsszelben magyarul (és angolul) is gyakran hallhatjuk: „részt vettél 

már stage-on?” vagy „sikerült a concours?” Bár ezeknek van magyar és angol megfelelője, 

mégis bevett a francia kifejezések használata. 

 

 

stage = traineeship = gyakorlat 

concours = open competition = versenyvizsga 

 

 

TIPP: A francia fontos szerepet tölt be nem csak az uniós zsargonban, hanem a 

hivatalos uniós terminológiában is. Gondoljunk az uniós jogra utaló acquis 

kifejezésre, az Európai Parlament előadóira, azaz a rapporteurökre vagy olyan 

francia rövidítésekre, mint az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) vagy a COREPER 

(Állandó Képviselők Bizottsága). Mivel ezek a hivatalos uniós terminológia részének 

tekinthetők, ezért ezek ismeretére mindenképp szükség van!  

 

Lisbon: szerződés vagy stratégia? 

 

Az uniós terminológiában előszeretettel utalnak a szerződésekre és más 

jogszabályokra azon város nevével, ahol az adott dokumentumról a döntés megszületett. Ez 

megkönnyítheti, de egyben meg is nehezítheti bizonyos dokumentumok hivatkozását, 

különösen, ha az elfogadás/aláírás ugyanazon város nevéhez kötődik. Erre példa Lisszabon, 

ahol egyrészt 2000-ben elfogadták azt a stratégiai dokumentumot, a lisszaboni stratégiát 

(Lisbon strategy), amely az EU-t 2010-re a világ legversenyképesebb tudásalapú térségévé 

kívánta tenni (és amelynek folyománya ma az Európa2020 stratégia), másrészt ahol az 

Alkotmányszerződés meghiúsulása után 2007 decemberében aláírták a Lisszaboni Szerződést 

(Treaty of Lisbon), az ún. Reformszerződést. 

 

 

Lisszaboni Szerződés (Reformszerződés) = módosító szerződés (2007) 

Lisszaboni stratégia = stratégiai dokumentum (2000) 
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TIPP: További példát jelentenek az 1992-ben aláírt Szerződés az Európai Unióról, 

más néven Maastrichti Szerződés (Treaty on European Union = Treaty of Maastricht), 

valamint abban az euróhoz való csatlakozás feltételeit meghatározó 

konvergenciakritériumok, más néven Maastrichti kritériumok (convergence criteria = 

Maastricht criteria). 

Többnyelvűség vs. soknyelvűség 

 

A többnyelvűség és a 

soknyelvűség fogalma a köznyelvben 

általában szinonimaként jelenik meg. 

Szakszövegekben azonban fontos lehet, 

melyik megfelelőt használjuk a nyelvi 

sokszínűség leírására. Sőt, a használatnak 

olyan szempontból is jelentősége lehet, 

mely nemzetközi szervezetről beszélünk! 

Az Európai Unió ugyanis csak a 

többnyelvűség (multilingualism) 

fogalmát használja, és ezzel leírja mind 

azt a jelenséget, amikor egy egyén több 

nyelvet beszél, mind azt, amikor egy adott földrajzi területen beszélnek több nyelvet. Ezzel 

szemben az Európa Tanács (erről lásd korábbi cikkünket) különbséget tesz az egyéni és a 

társadalmi szint között. Soknyelvűségről (multilingualism) beszél akkor, ha egy adott 

régióban több nyelvet/nyelvváltozatot beszélnek, és többnyelvűségről (plurilingualism) 

akkor, ha az egyén tud több nyelven kommunikálni, és ezek – kulturális ismeretekkel 

összefonódva – kommunikatív kompetenciává állnak össze. 

 

 

Európai Unió terminológiája: többnyelvűség = multilingualism  

Európa Tanács terminológiája: soknyelvűség = multilingualism / 

többnyelvűség=plurilingualism 

 

 

TIPP: Látható, hogy az angol multilingualism magyar megfelelője kétféle is lehet: 

többnyelvűség, ha az Európai Unió, és soknyelvűség, ha az Európa Tanács 

terminológiáját követjük. Joggal vetődhet fel a kérdés, miért nem használ e két 

intézmény egységes terminológiát. Nos, az eltérő használat mintegy tükörképét adja 

a két intézményben domináns nyelveknek! Az Európa Tanácsban használt 

terminológiának ugyanis a francia az alapja. Az angolban nem is létezett a 

plurilingualism szó, ez a francia plurilinguism egyszerű fordításával került az angolba. 

Az EU-ban azonban a fogalmi gondolkodás alapja mára már egyértelműen az angol 
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nyelv, ezért – bár a szakmai nyelvi munkacsoportokban több vitát is generált a kétféle 

megközelítés – csak a mulitingualism honosodott meg. Mivel a magyarban is inkább a 

többnyelvűség terjedt el, ezért feltételezhető, hogy emiatt vált ez az uniós 

multilingualism magyar megfelelőjévé.  
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Trebits Anna: 3+1 nyelvi buktató az EU-angol nyelvhasználatban – 

tippek és példák a helyes használathoz 
 

 
 
 

Szinte közhelynek számít, hogy a 

nyelvtanulás - így a szaknyelvé is - életre szóló 

elkötelezettséget jelent. Még ha jól beszélünk is 

angolul (vagy bármely más nyelven), a felejtés 

folyamata bizony rögtön beindul, amint nem 

használjuk elég gyakran a nyelvet. Nem jutnak 

eszünkbe bizonyos szavak, kifejezések vagy 

éppen a kifejezés az eszünkbe jut, de már nem 

vagyunk biztosak abban, hogy milyen vonzatok, 

szerkezetek követik. Az EU-angol tanfolyamokon mindig örültek a résztvevők, ha felhívtuk 

a figyelmüket néhány olyan igevonzatra, kifejezésre, amelyek EU dokumentumokban 

gyakran előfordulnak, ám általános angolban kevésbé, így még a szakavatottabbak számára 

is nehezen megjegyezhetők. Nézzünk mindjárt 3+1 példát nyelvi buktatókra EU-angolban! 

 

1. Gyakori kötőszó: „with a view to” 

 
A „with a view to”, célhatározói mellékmondatokban használt kötőszó biztosan 

ismerősen hangzik azoknak, akik rendszeresen olvassák az EU hivatalos kiadványait. Aki 

általános angolt tanult korábban és szakmai nyelvhasználatot nem, lehet, hogy még nem is 

találkozott vele, hiszen ez a kötőszó körülbelül harmincszor (!) gyakrabban fordul elő EU 

dokumentumokban, mint az általános nyelvhasználatban.  

 

Ha valaki ismeri ezt a kötőszót, mindjárt ki is próbálhatja, hogy jól használja-e! 

Próbáljuk a következő mondatba a zárójelben megadott ige megfelelő alakját tenni! 

 

 
I came to this school with a view to ……………………(get) a degree. 

 
A következő feladat sokat segít abban, hogy aki először látja, az is könnyen rájöjjön, 

hogy hogyan kell használni ezt a kötőszót. Nézzük meg alaposan a következő táblázatot. A 

táblázatban példákat látunk a kötőszó használatára EU-szövegekben. Minden sor közepén 

a with a view to kötőszót látjuk vastagon kiemelve, abban a kontextusban, amelyben 

előfordul. Nézzük meg, milyen szerkezeteket látunk a kötőszó után. Mit találunk?  
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Ha figyelmesen elolvassuk a mondatokat, két dolgot vehetünk észre: 1) főneves 

szerkezet áll a kötőszó után, vagy 2) –ing végződésű (gerund) igealakot kell használnunk. A 

helyes megoldás a fenti példamondatra tehát: 

 

 

I came to this school with a view to getting a degree. 

 

 

 

2. Gyakori kifejezések a „have” igével 

 
Természetesen a have igével általános angolban is nagyon sok kifejezést ismerünk, 

gondoljunk csak mindjárt a „have a shower”, „have a talk” vagy a „have an appointment” 

kifejezésekre. EU-angolban is tipikusan sok hasonló szókapcsolattal találkozunk; nehézséget 

akkor szoktak jelenteni, ha prepozíció áll utánuk. Nézzünk néhány példát ezekre! 

 

Egészítsük ki a következő mondatokat a megfelelő prepozícióval: 

 

a) I am sorry, I don’t have access ………….. his computer; it’s password-protected. 

b) This politician had a huge impact ……………… European history. 

c) The government may have recourse ……………. unfriendly tax measures. 

 
A megoldások: a)to; b)on; c)to.  
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3. Az EU rövidítés használata 

 
Bár első látásra ez a kérdés egyszerűnek tűnik, ha elkezdünk töprengeni rajta, 

felmerülhetnek kérdések: egyes szám vagy többes szám áll vajon utána? Hogyan használjuk 

birtokos esetben? És jelzős szerkezetben? 

 

A feladat hasonló az előzőkhöz, értelemszerűen egészítsük ki a mondatokat! 

 
a) The EU ………………..(have) several Member States. 

b) The EU………………….most important policies can be found on its website. 
c) EU…………………….. documents often use specific language structures and terms. 

 
 
A megoldások: a)has; b)’s; c)--. 

 

 

+1. Frazális igék EU-angolban: „set up” vagy  „set out”? 
 

A frazális igék tipikusan sok fejfájást tudnak okozni a nyelvtanulóknak. A jó hírem 

ezzel kapcsolatban az, hogy lényegesen kevesebb frazális ige (phrasal verb) fordul elő az írott 
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szaknyelvi, mint az általános szóbeli kommunikációban. A „set up” és „set out” igék nagyon 

gyakoriak az angol EU-szaknyelvben, nézzük mi a különbség köztük! 

 

Olvassuk el figyelmesen a következő példamondatokat, és gondoljuk végig, milyen szavak 

követik tipikusan a „set up” és a „set out” igéket.  

 

 
 

 

 
 
 
Lássuk, sikerült-e a példamondatok alapján rájönnünk a két ige jelentése közti különbségre?  

 
 

 
 
a)………………………………. 

b)………………………………. 

 
A megoldás: a)set up; b)set out. 
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Trebits Anna: Mit tegyünk, ha EU-intézményben szeretnénk dolgozni? 

– Az EPSO vizsgáról dióhéjban 

I. rész 

 

 
Cikksorozatunknak ez a része az EU-

intézményekben való elhelyezkedéshez 
vezető útról szól. Egyetemi oktatói 
tapasztalataim szerint, bár sok fiatalt (és 
idősebbet is) érdekel a lehetőség, hogy EU-
intézményben vállaljanak állást, mégis 
viszonylag kevesen vannak tisztában azzal, 
hogy milyen módon tudnak pályázni. Előre 
szólok: a folyamat lehet, hogy ijesztően 
hosszadalmasnak tűnik, de ne hagyjuk 
magunkat elijeszteni! Vágjunk is bele! 
 
 

Európai Felvételi Iroda (EPSO) 

 
Az Európai Felvételi Iroda (EPSO) 2003 óta működik, mint az EU-intézmények közös 

felvételi vizsgáit bonyolító intézmény. Az EU-intézmények döntő többsége az EPSO 
versenyvizsgán sikeresen teljesítő jelentkezők közül válogat, de azért érdemes tudni, hogy 
nem mindegyik. Kivételt képez például az Európai Beruházási Bank és az Európai Központi 
Bank is. Ez utóbbiakhoz közvetlenül „az utcáról” is lehet pályázni, mert saját felvételi vizsgát 
és interjúkat szerveznek a jelentkezőknek. Tény azonban, hogy az EPSO vizsgára való 
felkészülés egyben remekül felkészít ezeknek az intézményeknek a vizsgáira is, és náluk is 
előnyt jelent, ha rajta vagyunk az EPSO listán.  

 
 

Bábeli zűrzavar az elnevezésekben: EPSO versenyvizsga, open competition, 

vagy concours? 

 
Érdemes tudnunk, hogy az EPSO vizsgák angolul „open competitions” néven futnak, 

ám sok esetben a francia „concours” elnevezéssel utalnak rájuk. Az elnevezések minden 
nyelven a vizsga „verseny”-jellegére utalnak: nem az a cél, hogy „átmenjünk” vagyis elérjünk 
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egy adott ponthatárt – bár egy meghatározott minimumot itt is teljesíteni kell. A sikerünk 
alapvetően attól függ, hogy milyen erős mezőnyben indulunk, vagyis sikerül-e bejutnunk a 
legjobbak közé.   

 

 

Miből áll a felvételi procedúra? 

 
A meghirdetett versenyvizsgákról és a vizsgák 

pontos időpontjáról az EPSO hivatalos honlapjáról a 
legcélravezetőbb tájékozódni, az europa.eu/epso 
weboldalon. A felvételi eljárás körülbelül 7-9 
hónapig tart, ennyi idő telik el átlagosan a vizsgára 
való jelentkezés és – ha sikeresek vagyunk - az EPSO 
tartaléklistára (reserve list) való felkerülés között. 
Az adminisztrátori vizsgákra való jelentkezések 
márciusban, a tolmács/fordítói jelentkezések 
júniusban vannak, míg az asszisztensi vizsgákra 
decemberben kell jelentkezni a pályázóknak.  

 
 

A vizsgára való jelentkezés egy online adatlap kitöltéséből és néhány rövidebb 
kifejtendő kérdés megválaszolásából áll. A kifejtendő kérdések között olyan témakörök 
szerepelhetnek, mint például:  

 
Miért szeretne EU-intézményben dolgozni? Milyen tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek 
hasznosak lehetnek a munkája során? Miért lenne Ön a legalkalmasabb arra a pozícióra, amire 
jelentkezett? 

 

TIPP: Érdemes elegendő időt szánnunk az online jelentkezésre, és nem a kiírt határidő 
előtti utolsó napokra hagynunk azt. A kifejtendő kérdéseket válaszoljuk meg előre, így 
könnyebb lesz pontosan, hibák nélkül kitöltenünk a jelentkezési lapot.  

 
 

A vizsga elemei: elő-válogatás, értékelő központ, tartaléklista  

     
A vizsga folyamata 3 fő részből áll:  

 az első egy úgynevezett elő-válogatás (pre-selection tests) Ezt a tesztet 
mindenki megírhatja abban az országban, ahonnan pályázik – a teszt 
helyéről és pontos időpontjáról az online jelentkezéskor létrehozott EPSO 
postafiókon (EPSO profile) keresztül kap tájékoztatást.  

 Az előválogató teszteken legjobban szereplő jelentkezők meghívást kapnak 
az EPSO brüsszeli vagy luxemburgi értékelő központjába a versenyvizsga 
második fordulóját képező tesztekre. Akinek itt is sikerül a legjobbak közé 
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kerülni, az felkerül az EPSO tartaléklistájára (reserve list), amely 1-2 évig 
érvényes.  

 Ha eddig eljutottunk, van okunk örülni, mert az EU-intézmények 
„előszobájába” kerültünk. Innen már „csak” egy ugrás van hátra: pályázat 
benyújtása egy konkrét EU-intézménybe egy konkrét állás betöltésére. 
Ahogy korábban említettük, az intézmények azok közül válogatnak, akik a 
tartaléklistán vannak, közülük kerülnek ki tehát, akiket munkainterjúra 
hívnak.  

 
 

TIPP: Készüljünk a tesztekre – ne gondoljuk, hogy akkora gyakorlatunk van, hogy biztosan 
sikerül. Miután ez a vizsga egy verseny, azon kell lennünk, hogy ne csupán jók, hanem a 
legjobbak legyünk! A tesztfeladatok ismerete, a gyakorlás nagyon sokat számít, tehát 
módszeresen készüljünk (a következő cikkünkben ehhez is adunk információt és tippeket). 
Ha pedig sikerül felkerülnünk a listára, pályázzunk minél több helyre, hiszen így nagyobb 
esélyt adunk magunknak. A tartaléklista érvényessége elég hamar lejár, tehát minél 
gyorsabban cselekszünk, annál jobb! 

 
Akkor se csüggedjünk, ha elsőre nem sikerül felkerülnünk a 
tartaléklistára: versenyvizsgákat rendszeresen szerveznek, 
tehát van esélyünk egy-két év múlva újra nekifutni!  
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Trebits Anna: Mit tegyünk, ha EU-intézményben szeretnénk dolgozni? 

– Az EPSO vizsgafeladatok 

II. rész 
 

 
Az előző cikkünkben arról írtunk, hogy mi a teendő, ha EU-intézményben szeretnénk 

munkát vállalni, bemutattuk milyen lépésekből áll a felvételi eljárás. A következőkben a 
versenyvizsga két fő részének a feladattípusairól adunk leírást. 
   
 

Az előválogatás (Pre-selection) 

 
Az előválogatás a felvételi procedúra 

első valódi megmérettetése! Ezeket a teszteket 
mindenki megírhatja abban az országban, 
ahonnan pályázik. Maga a teszt kitöltése a 
korábbiakkal ellentétben már nem papír-alapú, 
hanem számítógépen történik. A feladatok 
nem EU-szaktudást vagy akár szaknyelvi-nyelvi 
tudást mérnek elsősorban, hanem fontos, az 
EU-intézményekben való munkavállaláshoz 
szükséges gyakorlati készségek meglétét 

vizsgálják. Ezért említettük egy korábbi cikkünkben a készségfejlesztő feladatok fontosságát 
az EU-angol képzéseken is, hiszen mind a napi munkavégzés, mind a felvételi vizsga folyamán 
szükségünk van ezekre. Az előválogatás négy feladattípusa a következő: 
 

1. Matematikai-logikai készséget vizsgáló feleletválasztós feladatsor (Numerical 
reasoning test) 

 
Ez a teszt azt vizsgálja, hogy hogyan tudunk szám-alapú információt (például 

statisztikai adatokat) feldolgozni és értelmezni. A feladat az, hogy egy 
táblázat vagy grafikon adataira vonatkozó kérdésekre logikusan, az 
adatok alapján levonható következtetéseknek megfelelően 
válaszoljunk. A teszt feleletválasztós, vagyis négy előre megadott 
válasz közül kell kiválasztanunk a helyes megoldást. Fontos tudni, 
hogy ezek a feladatok általában nem nehezek, de gyorsan kell 
megválaszolnunk a kérdéseket. A nehézséget tehát az időkorlát 
okozza. A gyakorlás itt is sokat segít! 
 

2. Szövegértési készséget vizsgáló feladatsor (Verbal reasoning test) 
 

Ez a teszt szintén feladatválasztós, ám itt nem táblázatokat, hanem írott szöveget kell 
logikusan értelmeznünk. A feladat, hogy a szöveggel kapcsolatos kérdésekre megtaláljuk a 

http://www.tka.hu/
http://www.euenglish.hu/


 2014 

Ez a cikksorozat a szerzőkkel együttműködésben, a Tempus Közalapítvány szervezésében megvalósuló EU-angol 
szaknyelvi képzés háttéranyaga. További információ: www.tka.hu / www.euenglish.hu 

 
 

helyes választ, vagy, hogy a szöveggel kapcsolatos állításokról eldöntsük, hogy igazak, 
hamisak, vagy nem szerepelnek a szövegben.  
 

3. Absztrakciós készséget vizsgáló teszt (Abstract reasoning test) 
 

Ha valaki töltött már ki intelligenciát mérő 
feladatsort, akkor ezt a tesztet ismerősnek találja majd. A 
feladatban különböző alakzatokban és formákban rejlő 
szabályosságot kell észrevennünk és kikövetkeztetnünk a 
soron következő ábrát négy lehetőség közül.  
 

4. Helyzetmegítélést vizsgáló teszt (Situational 
judgement test) 
 

Ebben a tesztben egészen konkrét készséget 
vizsgálnak: azt, hogy hogyan reagálnánk bizonyos 

munkahelyi szituációkban. A feladatban először leírást kapunk egy konkrét konfliktust 
magában rejtő helyzetről és a felajánlott négy lehetőség közül ki kell választanunk a 
szerintünk leghatékonyabb és legkevésbé hatékony megoldást a problémára. 

Az értékelő központ 

 
Az értékelő központokban (Brüsszelben vagy Luxemburgban) a következő 

megmérettetések várnak a jelentkezőkre: 
 

1. Prezentáció (oral presentation) 
2. Esettanulmány (Case-study exercise) 
3. Csoportos feladat (Group exercise) 
4. Interjú (Structured interview) 

 
A feladatok mindegyikében egy 

életszerű, a jelentkezők jövőbeni 
munkájának megfelelő feladat 
szimulációját végzik a jelentkezők, és a 
feladatok jellege a pályázott munkakörnek 
megfelelően változik. Az értékelő 
központban nyújtott teljesítményünket az 
EPSO munkatársai nem csupán abból a 
szempontból értékelik, hogy mennyire jól 
oldjuk meg a feladatokat, hanem azt is 
figyelik, hogy közben hogyan viselkedünk, 
hogyan kommunikálunk a felvételiztetőkkel 
és más jelentkezőkkel. A csoportos feladatban például más jelentkezőkkel együttműködve, 
közösen kell megoldanunk egy feladatot, és az értékelés azt is tartalmazza, hogy milyen 
hatékonyan tudunk a csoportban a kollégáinkkal együttműködni.  
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A feladatok mindegyikére konkrét példákat az EPSO hivatalos honlapján 
találhatunk: http://europa.eu/epso/apply/sample_test/index_en.htm. 

 

E kérdésekről részletesebben a www.euenglish.hu oldalon is tájékozódhat.  
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Ön is szeretné jobban átlátni az EU működését? Szeretné elsajátítani a munkájához szükséges 

szakszavakat, fordulatokat? Szeretne magabiztosabban kommunikálni hivatalos helyzetekben? 

Fischer Márta és Trebits Anna évek során összegyűjtött tudása elérhető a Tempus Közalapítvány által 

szervezett EU-angol szaknyelvi továbbképzésen, a feltételeket megtalálja a www.tka.hu honlap 

képzések menüpontjában, vagy a következő elérhetőségeken: kepzes@tpf.hu, 06-1-237-1300/120. 
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