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Online nyelvi politika 
 

A Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség nyelvi politikájának alapja a 
nyelvi sokszínőség tisztelete valamennyi EU tagállamban. A Frontex webtartalom 
legnagyobb része az Ügynökség munkanyelvén, angolul hozzáférhetı.  Ezzel 
optimalizálni tudjuk erıforrásainkat és gyorsan tudunk reagálni a változó helyzetekre és 
az információ iránti növekvı igényre.    
 
Az Európai Unió ügynökségeként arra törekszünk, hogy munkánk a lehetı legtöbb nyelven 
legyen elérhetı és széles körben hozzáférhetı.  A Frontex-szel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalók az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhetık.   
 
A Frontex weboldalon található különbözı tartalmak, köztük videók (pl: The role of 
Frontex in Return Operations, Coast Guard Functions stb.), diavetítések (EU Agencies 
Network)) és kiadványok (Vega Handbook: Children at airports) feliratozva, vagy 
fordításban szolgálják ki a különbözı nyelvő közönség igényeit. Bizonyos 
dokumentumokat, köztük a Complaints Mechanism Booklet számos nem-EU (albán, arab, 
fárszi, pastu, orosz, szerb, tigrinya és urdu) nyelven is kiadunk. Arra törekszünk, hogy 
évrıl évre újra áttekintsük, mely nyelveket használjuk a különbözı területeken.  A 
nyelveket tartalmazó listát nem zárjuk le és rendszeresen módosítjuk az Ügynökség 
mőködési területén kialakuló helyzeteknek megfelelıen, ezzel biztosítva, hogy a Frontex 
rugalmasan tud alkalmazkodni az új, vagy változó követelményekhez. 
 
A Frontex hivatalos dokumentumainak fordítását az Európai Unió testületeinek 
Luxembourgban székelı, valamennyi EU ügynökségnek fordítási szolgáltatásokat nyújtó 
fordítószolgálata végzi. 
 
Igyekszünk megtalálni az egyensúlyt az EU hivatalos nyelveinek beszélıi iránt tanúsított 
tisztelet és a gyakorlati megfontolások között.  A munkánk minél több nyelven 
elérhetıvé tételére irányuló erıfeszítéseinket a következı tényezık korlátozzák: 
 
● Sürgısség – bizonyos jellegő információkat gyorsan kell nyilvánosságra hozni.  Mivel 

a fordítás idıigényes folyamat, inkább késedelem nélkül az Ügynökség 
munkanyelvén publikálunk.  Rövid élettartamú információt (hírek, események, 
tweet-ek, stb.) nem fordítunk le az EU egyéb hivatalos nyelveire. 

 
● Az erıforrások hatékony kihasználása – kiválasztott dokumentumok (az Annual 

Activity Report – Éves Tevékenységi Jelentés, valamint a Single Programming 
Document – Egységes Programozási Dokumentum), valamint más, releváns 
tartalmak kerülnek lefordításra további hivatalos EU nyelvekre. 
 
● Intézményfejlesztés – a weboldal tartalma és struktúrája tükrözni hivatott az 

Ügynökség változásban levı szerepét és bıvülı tevékenységi körét.  Mivel ezek a 
változások meglehetısen gyakoriak (a Frontex szabályozás módosítására 2007-ben, 
2011-ben és 2013-ban került sor, majd 2016-ban az Európai Határ- és Partvédelmi 
Szabályozás vette át a helyét), az Ügynökség weboldala rendszeres idıközönként  
felülvizsgálat tárgyát képezi. 
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Az EU 24 hivatalos nyelve: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, 
horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, olasz, német, portugál, román, spanyol, 
svéd, szlovák és szlovén. 


