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Meghívó a TRAFUT által szervezett workshopon való részvételre  
(TRAFUT = Training for the Future) 

 
Az EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) és a Lessius University College 
Antwerpen által elnyert Európai Uniós projekt (TRAFUT – Training for the Future) azon Európai 
irányelvre összpontosít, amely a büntetőeljárásokban való tolmácsoláshoz illetve fordításhoz való 
jogot mondja ki. Az Európai Bizottság alelnöke V. Reding támogatásáról biztosította a TRAFUT 
projektet egy a TRAFUT projektnek szánt levelében.  
 
A projekt alapvető elképzelése az irányelv átültetésének elősegítése, valamint a jogi területen 
érintett résztvevők bevonása az irányelv körül kialakult különböző vitákba mint pl 
 
•  az irányelvet alapul vevő jogalkotás következményei a különböző tagországokban, 
•  a tolmácsolás és fordítás minősége illetve annak hiánya (valamint annak felismerése), 
• a jogi tolmácsok és fordítók nemzeti/térség szerinti jegyzékének kezelése valamint a jegyzékbe 

történő felvétele (az e-justice portál elektronikus adatbázisának esetleges továbbfejlesztésére 
szolgáló céllal)  

• a jogi tolmácsok és fordítók valamint a más jogi érintettek közötti hatékony kommunikáció 
érdekében kidolgozott legjobb gyakorlatok,  

• modern kommunikációs technológiák alkalmazása jogi környezetben (ld. tolmácsolás video-
konferencia segítségével) valamint sérült személyek speciális igényeit kielégítő jogi eljárás (ld. a 
jelnyelvi tolmácsok). 

 
A TRAFUT projekt 18 hónapra szóló időszaka alatt négy térségi workshopra kerül sor, amelyek 
időrendi sorrendben a következők:  
 
• Ljubljana, Szlovénia, 2011. november 24-26. 
• Madrid, Spanyolország, 2012. március 15-16.  
• Helsinki, Finnország, 2012; június 13-15. 
• Antwerpen, Belgium, 2012. október 18-20. 
 
Minden egyes workshopra hat-hét Európai Uniós tagállam képviselőit hívjuk meg. Horvátország, 
Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Lettország, Litvánia és Svédország szerepel a 
következő Helsinkiben 2012. június 13-15 között megrendezésre kerülő workshop meghívott országai 
között. Bírók, ügyészek, ügyvédek, igazságügyi képviselők, a rendőrség képviseletében fellépők, 
igazságügyi minisztériumok megbízottjai valamint a jogi tolmácsok és fordítók nemzeti szakmai 
szövetségeinek képviselői alkotják a workshop résztvevőit és hallgatóságát.  
 
A TRAFUT projekt tagjai nevében meg szeretnénk hívni minden érdeklődőt a Helsinkiben 
megrendezésre kerülő workshopunkra. Hiszünk abban, hogy a workshop különböző fent említett 
témái közül néhány egészen biztosan felkelti a jogi képviselők érdeklődését és segíti az EU irányelv 
által felvetett kérdések megértését.  
A TRAFUT projekttel és a Helsinkiben tartandó workshoppal kapcsolatos további információ, 
program valamint jelentkezési lap az EULITA honlap TRAFUT alcíme alatt található. 
(www.eulita.eu) . 
 
A workshop résztvevői úti- és szállásköltségüket maguk állják.  
 
További felvilágosításért a Helsinkiben 2012. június 13-15 között esedékes TRAFUT workshoppal 
kapcsolatban kérem vegye fel velem a kapcsolatot!– Tisztelettel, 
 
Liese Katschinka, a TRAFUT projekt koordinátora 
Postai cím: 1180 Vienna, Scheibenbergstrasse 59 
Telefon/Fax: +43 (01) 470 98 19, E-Mail: trafut@eulita.eu 
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