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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
A Fordítóközpont immár második alkalommal tesz közzé éves jelentést kifejezetten az ügyfeleivel foglalkozó ügyféljelentés 
formájában. A kiadvány célja annak bemutatása, hogy a Központ az év során milyen előrelépéseket ért el az egyes ügyfeleket 
illetően, milyen szerteágazó jellegű tevékenységeket hajtott végre, valamint milyen szerepet tölt be az uniós ügynökségek és 
szervek családjában. A tevékenységi jelentés mellett két okból is jó döntésnek bizonyult e jelentés megírása: míg a tevékenységi 
jelentés az igazgató igazgatótanács és költségvetési tanács számára címzett hivatalos nyilatkozata, addig az ügyféljelentés sokkal 
közérthetőbb stílusban íródott, és nemcsak az ügyfelek széles körében, hanem más uniós és nem uniós szervezetek, tagállami 
oktatási szervek és a nyilvánosság egésze körében is terjeszthető. 

2012 mind a külső érdekelt felekkel folytatott tevékenységeket, mind a projekteredményeket illetően nagyon gazdag, sikeres 
évnek bizonyult. Az eddigieknél szorosabbra fűztük az együttműködést az ügyfelekkel: a Központ az 58 ügyfelének harmadával 
találkozott bilaterális ügyek megvitatása érdekében, és örömmel szervezett szemináriumokat munkatársai és hat ügyfele 
számára. 2011-hez képest 7%-kal nőtt a Központ által lefordított dokumentumok száma, amely összesen 299 026 oldalt, azaz a 
hat évvel ezelőttihez képest több mint kétszeres mennyiséget jelent. Közösségi védjegyek és formatervezési minták témájában 
435 981 oldal lefordítására került sor a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) számára, ami 2011-hez képest csekély mértékű 
növekedést jelent (2011-ben ez a szám 433 885 oldal volt). 

A Központ továbbra is hű maradt azon célkitűzéséhez, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek a vállalt 
határidőre. E célból különböző területeken számos intézkedés végrehajtására került sor. Valamennyi érintett felet bevonták 
például a terminológiai projektekkel, az ügyfélportált érintő módosításokkal, a fordításokra vonatkozó visszajelzések kezelésének 
javításával, a dokumentumok és a védjegyekkel kapcsolatos szövegek utólagos ellenőrzésével, a szabadúszó fordítókkal 
való bővebb információmegosztással, a belső munkatársak szakképzésével, célzott ajánlati felhívásokkal stb. kapcsolatos 
munkafolyamatba. Mindez az ügyfelek érdekeit szolgálta. 

2012 a technológiai innováció éve is volt: a Központ jelentős beruházásokat hajtott végre ezen a téren. Az osztályok közös 
munkájának köszönhetően folytatódott az e-CdT rendszer kialakítása azzal a céllal, hogy az a közeljövőben felváltsa a jelenlegi 
fordítási munkafolyamatot támogató alkalmazásokat, amelyek élettartama a végéhez közeledik. A Központ több új technológiát 
értékelt, és aktív tagja volt az intézményközi nyelvi technológiafigyelő csoportnak, amelynek feladata az új fejlesztési lehetőségek 
felkutatása. 

A távolabbi jövőt illetően a Központ az ügyfeleinek kínálható új szolgáltatások feltérképezése érdekében kutatást végzett a 
nyelvi üzletág kereskedelmi szereplőinek megkérdezésével. Ezenkívül a nemzetközi szervezetek körében felmérést végzett azt 
kiderítendő, hogy a jövőben lehetőség szerint igénybe vennék-e a Központ szolgáltatásait. 

A Fordítóközpont ennélfogva kellőképpen felkészült az ügyfelek mindenkori igényeinek teljesítésére, és megfelelő úton halad az 
előtte álló feladatok teljesítése felé. 
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II. A FORDÍTÓKÖZPONT 2012. éVI FŐbb ADATAI RÖVIDEN 
Fordítás/lektorálás 

A Központ a 2012. évi munkaprogramban tervezett 635 745 
oldalhoz képest 735 007 lefordított oldallal zárta a 2012-es 
évet. 
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Összesen: 735 007 

Közösségi védjegyek és formatervezési minták: 435 981 (59,3%) 
Dokumentumok: 299 026 (40,7%) 

A fordítási mennyiség változása 1995 és 2012 között 

Dokumentumok 

A 2012-ben lefordított dokumentumok összesen 299 026 
oldalból álltak, ami 2011-hez képest 7,2%-os növekedést 
jelent. A fordítások határidőre történő teljesítésére vonatkozó 
politikával összhangban a Központ továbbra is igazodott az 
ügyfelek által előírt határidőkhöz, túlszárnyalva az előző évek 
eredményeit: 

2010 2011 2012

98,30% 

98,50% 

99,20% 

A határidő betartása 

A dokumentumok megoszlása a határidők három típusa (rendes 
határidős, ütemezett és sürgős) szerint a következőképpen 
alakult: 

47,5%-uk rendes határidős, 30,6%-uk ütemezett, 14,1%-
uk sürgős fordítás volt. 2011-ben ezek a számok a 
következőképpen alakultak: 49,6%, 33%, illetve 17,4%. 

Az új árképzési struktúra 2012. januári bevezetésével két új 
teljesítési határidő került fel a Központ szolgáltatásai közé. 
A „hosszú” határidős fordítási szolgáltatások a lefordított 
dokumentumok mennyiségének 7,6%-át tették ki, ezzel 
szemben a „rendkívül sürgős” fordítási szolgáltatásokat csak 
nagyon kevés ügyfél vette igénybe a teljes fordítási mennyiség 
csupán 0,2%-áig. 

Normál Ütemezett Sürgős Hosszú
határidős

Nagyon
sürgős

49,5% 

33,0% 

17,4% 

47,5% 

30,6% 

14,1% 
7,6% 0,20% 

2011

2012

Határidőtípusok 

A fordítás minőségbiztosítása tekintetében meghatározott 
feltételeknek megfelelően minden kiszervezett dokumentumot 
belső fordítók lektoráltak, akik a korábbiakhoz hasonlóan 
99,5%-ban jó vagy kiváló minőségűnek ítélték azokat. 

Védjegyek 

2012-ben a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) 
számára közösségi védjegyek és formatervezési minták 
témájában a következő mennyiség lefordítására került sor: 

 Î 435 981 oldal (szemben a 2011. évi 433 885 oldallal 
és a 2012. évi munkaprogramban meghatározott 
371 078 oldalnyi célértékkel összehasonlítva). Ez 
kismértékű, 0,48%-os növekedést jelent az előző év során, 
és a Központ 2012. évi teljes fordítási mennyiségének 
59,3%-át teszi ki. 

A BPHH elnökének 2011. végi bejelentése szerint ez az év 
a védjegyekkel kapcsolatos mennyiségek stabilizációjával 
jellemezhető. 

2008
2009

2010
2011

2012

512 914 524 240 
565 312 

433 885 435 981 

Közösségi védjegyekkel és formatervezési mintákkal 
kapcsolatos mennyiség 
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egyéb nyelvi szolgáltatások 
Terminológia 

A terminológus csoport két szószedetet hozott létre a Európai 
Vegyianyag-ügynökség terminológiai adatbázisa, az ECHA-
term számára. Az adatbázis 116 új többnyelvű bejegyzéssel, 
összesen 3295 új szakkifejezéssel bővült1.

Kifejezéslisták 

2012-ben a Központ összesen 105 220 szakkifejezést 
fordított le négy ügyfél számára: ebből 98 994 kifejezést a 
BPHH-nak (amelyből a Központ 72 704 kifejezést horvátra 
fordított az EuroAce2-projekt keretében), 3264 kifejezést az 
Európai Bizottságnak a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és 
a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (CCE-EMPLOI), 
2470 kifejezést az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), 
492 kifejezést pedig az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 
számára. 
Az ügyfelek érdeklődése e szolgáltatás iránt összességében 

1 Az ECHA-val kapcsolatban további információk a 11. oldalon olvashatók.
2 Az EuroAce-projekt az áruk és szolgáltatások jegyzékének hitelesítése, amelynek 
alapján a BPHH lehetővé teszi az ipar számára a védjegybejelentésekre irányuló 
kérelmek bevezetését.

tovább csökkent. A kifejezéslisták 2007-es bevezetése óta 
az ügyfelek – a BPHH kifejezett megrendeléseit figyelmen 
kívül hagyva – évente átlagosan 25 000 kifejezés fordítását 
rendelték meg. Ez a mennyiség 2011-ben 13 634-re esett 
vissza, majd 2012-ben 6226-ra csökkent. 

Szerkesztés 

A szerkesztés mint szolgáltatás szerves részévé vált a 
Központ szolgáltatási portfóliójának. 2012-ben tizenegy 
ügyfél összesen 13 709 oldal szerkesztését rendelte meg. 
A legnagyobb mennyiséget, 11 187 oldalnyi dokumentumot, 
a BPHH felszólalási határozatainak szerkesztése jelentette. 
Ezt a szolgáltatást legtöbbször angol és német nyelvű 
dokumentumokkal kapcsolatban vették igénybe. 

A Központ Európa-szerte ügyfelei rendelkezésére áll 
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III. ÜGYFELEK – A FORDÍTÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK ZÁLOGAI 

Új ügyfél-megállapodások 
A Központ rendszeresen nyomon követi az uniós jogalkotók 
között zajló megbeszéléseket új decentralizált uniós szervek 
létrehozásának témájában. A Központ ennek nyomán 2012-
ben együttműködési megállapodást írt alá a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
európai ügynökséggel (IT-Ügynökség). Az Ügynökség 2012 
végén kezdte meg működését, székhelye Tallinnban található. 
Második feladatának részeként a Központ ezenkívül szorosan 
együttműködik az Unió intézményeinek fordítószolgálataival. 
2012-ben megállapodást kötött az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal, amely a Régiók Bizottságával közös 
fordítószolgálatot tart fenn. Mindkét bizottság székhelye 
Brüsszelben található. 
Figyelembe véve a Központ ügyfeleinek számában 
tapasztalható növekedést (2012 végére 58 ügyfél), valamint a 
kapcsolódó témakörök valamennyi előnyének érvényesítése 
érdekében 2012 márciusában új, ügyfélcsoportokból álló 
szerveződési rendszer jött létre, amelyet ügyfél-koordinátorok3 

3 Központosítási céllal, és a nyelvi szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos 
kommunikáció elősegítése érdekében (a Központ és az ügyfelek között), a Központ 
tíz ügyfél-koordinátorból álló hálózatot hozott létre. A koordinátorok mindegyike egy 
adott ügyfélcsoportért felel. Az ügyfél-koordinátor amellett, hogy együttműködik 

hálózata kezel. Az ügyfelek teljes körű tájékoztatást kaptak erről 
a változásról. Ez új lendületet hozott az ügyfelekkel fenntartott 
kapcsolatokban és a fordítás minőségbiztosítása terén4.
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Az ügyfélkör változása 

a fordítóval, közvetítői szerepet is betölt. Feladata, hogy a fordítási folyamat során 
a forrásszövegek nem egyértelmű megfogalmazása miatt felmerülő kérdéseket 
megszűrje, és tisztázza őket az ügyféllel, egyetlen kapcsolattartóként. A koordinátor 
a referenciaanyagok összeállításában, a fordítóknak szóló ügyfélspecifikus utasítások 
megszövegezésében, a különleges, például terminológiai projektek koordinálásában 
is lényeges szerepet játszik.
4 A fordítás minőségbiztosításával kapcsolatban további információk a 20. oldalon 
olvashatók.

mi mindent tett a központ ügyfelei érdekében? 
Az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok megszilárdítása és a 
közös érdekű témák megvitatása érdekében a Központ az év 
során rendszeres megbeszéléseken vett részt ügyfeleivel. A 
Központ 2012. évi munkaprogramjában azt a célt határozták 
meg, hogy az ügyfelek 25%-ával kerüljön sor megbeszélésekre. 
Az év folyamán a Központ 58 ügyfeléből 20-szal találkozott 
(azaz az ügyfelek 34,4%-ával). Ezeket a megbeszéléseket 
természetesen számos utánkövető intézkedés követte, 
amelyek végrehajtását a Központ külső kapcsolattartási és 
kommunikációs részlege szigorúan felügyelte. 2012-ben 38 
új intézkedés született, ezek 28,94%-át 2012-ben lezárták, 
65,78%-ának határideje pedig 2013 során jár le. 
A következő oldalakon a Központ új ügyfelekkel kapcsolatos és 
közös intézkedéseinek összefoglalója olvasható5.

ACER 
Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
még mindig viszonylag új ügyfélnek számít6. A fordítási 
tevékenységek 2012-ben kezdődtek el. A Központ többek 
között az Ügynökség 2011. évi éves jelentésének fordítását, 
valamint az Ügynökség rövid bemutatását tartalmazó 
dokumentum, a negyedéves jelentés, szerződések és egyéb 
igazgatási dokumentumok fordítását készítette el. 
→ Az ACER-nek kiszámlázott mennyiség: 272 oldal (2011-ben 0 oldal) 

5 Az ügyfelek ábécésorrendben vannak feltüntetve.
6 Az együttműködési megállapodás aláírására 2010 decemberében került sor.

A BEREC hivatala 
A Központ 2012 júniusában látogatást tett a BEREC (Az 
Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete) 
rigai hivatalában. A látogatás célja a közös álláspontok 
megismerése, és a két ügynökség közötti kapcsolatok ápolása 
volt. A két ügynökség együttműködésének kezdete 2011-re 
datálható. A Központ elsősorban angol nyelvű dokumentumok, 
nevezetesen határozatok, ülésekről készült jegyzőkönyvek és 
jelentések szerkesztését végezte a BEREC számára 2012-
ben. 
→ A BEREC hivatalának kiszámlázott mennyiség: 727 oldal (2011-ben 127 
oldal) 

CCE-EMPLOI 
A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatóságának készített oldalak teljes mennyisége 2011-
hez képest csökkent. A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb 
fordítási megrendelés az „EURES” európai foglalkoztatási 
mobilitási portálon megjelenő cikkeket érintette. Ezenkívül a 
MISSOC (szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási 
rendszer) útmutató frissítéseit kellett lefordítani az Unió 
valamennyi nyelvére. Az útmutató fordítására 2011-ben került 
sor, amely a hatalmas oldalmennyiség miatt technikailag 
összetett projektnek számított. A Központ az útmutató 
teljes szövegét izlandi és norvég nyelvre is lefordította. A 
Főigazgatóság részletes visszajelzést küldött a fordításokról. 
Ezeket a visszajelzéseket a Központ az érintett szabadúszó 
fordítókkal közösen dolgozta fel. A jövőbeli frissítések 
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elkészítése, valamint az útmutató különböző változatai közötti 
konzisztencia biztosítása érdekében sor került az idevágó 
terminológia központosítására. 
→ A CCE-EMPLOI számára kiszámlázott mennyiség: 19 374 oldal (2011-ben 
28 870 oldal) 

RB/EGSZB 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
2012 februárjában lett a Központ ügyfele. Az EGSZB közös 
fordítószolgálatot tart fenn a Régiók Bizottságával (RB). A 
Központ májusban ellátogatott a bizottságok közös szervéhez 
annak érdekében, hogy képet kapjon a munkaszervezési 
folyamatokról, ideértve a fordítások minőség-ellenőrzését is. 
A Központhoz hasonlóan az EGSZB/RB is új munkafolyamat-
szervezési megoldásokat keres. 
→ Az RB számára kiszámlázott mennyiség: 0 oldal (2011-ben 0 oldal) 

→ Az EGSZB számára kiszámlázott mennyiség: 0 oldal (2011-ben 0 oldal) 

Cedefop 
Az Európai Szakképzés-
fejlesztési Központ 
(Cedefop) 2012-ben 
némileg kevesebb 
fordítási megbízással 
kereste meg a 
Központot 2011-hez 
képest. A megbízások 
többsége tájékoztató 
jellegű szöveg volt 
(a képzési politikát 
érintő eredményekkel 
kapcsolatos adatok több 
nyelven), ideértve egy 
vitaindító dokumentumot 
„Europass 2005–
2020: Eredmények és 
további lehetőségek” 
címmel az Europass 
jövőjéről, valamint 
pályázati felhívásokat, 
szolgáltatásra irányuló 
szerződéseket és 
a Hivatalos Lapban 
megjelenő tájékoztatókat. A Központ a Cedefop európai 
képzési szókincstár új többnyelvű szinopszisával kapcsolatos 
felhívásának fordításában is részt vett. A szókincstár a 
képzés, a szakképzés és a foglalkoztatás területén dolgozók 
számára készített elektronikus kiadvány7 amely hasznos 
referenciaeszköz a fordítók számára.
→ A Cedefop számára kiszámlázott mennyiség: 688 oldal (2011-ben 819 oldal) 

7 1207 olyan kifejezést és fogalmat tartalmaz, amelyek az európai szakképzési 
szakirodalomban gyakran előfordulnak. A kiadvány célja, hogy az olvasók elsajátítsák 
az ezen a téren leggyakrabban használt kifejezéseket. A nyelvenként, kifejezésenként, 
témánként gyorsan kereshető szinopszis a Cedefop által jelenleg fejlesztett átfogó 
internetes szókincstár alapjául szolgál. Minden kifejezés tizenegy nyelven, angolul, 
dánul, észtül, finnül, franciául, hollandul, lengyelül, németül, olaszul, portugálul és 
svédül szerepel a kiadványban, Forrás: Cedefop: A new publication for navigating 
education and training terms across Europe, Thessaloniki, 2012. május 31.

CEPOL 
2012-ben az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) által 
küldött fordítási megrendelések száma jelentős mértékben 
nőtt. A Központ jogi, költségvetési, weboldallal kapcsolatos 
dokumentumok, együttműködési megállapodások, közös 
tantervek és éves jelentés fordítását végezte el a CEPOL 
számára. Mivel a közös tantervek tartalma rendkívül specifikus, 
az akadémia szorosan együttműködik a nemzeti kapcsolattartó 
pontokkal, amely szakemberek által készített visszajelzést 
biztosít a Központ számára. 
→ A CEPOL számára kiszámlázott mennyiség: 2166 oldal (2011-ben 863 oldal) 

EUB 
2012-ben jelentős mértékben megemelkedett az Európai Unió 
Bírósága (EUB) által fordításra küldött dokumentumok száma 
2011-hez képest. Ez főleg a szellemi tulajdon témájú projektnek 
volt köszönhető, amelyben az Unió számos hivatalos nyelvéről 
(angol, német, spanyol, olasz stb.) franciára kellett fordítani. 

A fordítás teljes mennyisége 
7225 oldalt tett ki, ennek 90,5%-
át (6622 oldalt) a francia nyelvű 
projekt adta. 
A francia projektben az Európai 
Unió Bíróságával folytatott 
együttműködés szoros és 
gyümölcsöző volt. Ennélfogva 
röviddel a projekt 2012. 
februári indulását követően a 
Bíróság témaspecifikus képzést 
szervezett a Központ francia 
fordítóinak azzal a céllal, 
hogy elsajátítsák a projekttel 
kapcsolatos ismereteket, és 
tájékoztatást kapjanak a Bíróság 
minőségi elvárásairól. A Bíróság 
rendszeresen visszajelzéseket 
küldött a fordítások minőségéről 
a Központ számára, különösen 
a francia fordítások minőségéről. 
A fordítók ilyen módon képet 
kaphattak a Bíróság jogász-
nyelvész szakembereitől 
az előnyben részesített 
terminológiai és frazeológiai 

sajátosságokról, és az ő elvárásaik szerint végezhették 
munkájukat. 
→ Az EUB számára kiszámlázott mennyiség: 7225 oldal (2011-ben 253 oldal) 

Tanács 
A Tanács által megrendelt fordítások száma 2012 folyamán 
még inkább visszaesett. A korábbi évekhez hasonlóan a 
legnagyobb igény harmadik országok nyelveire, például 
kínaira, perzsára, héberre és egyéb nyelvekre történő 
fordítások iránt mutatkozott. A fordítások jelentős hányadát a 
főképviselő nyilatkozatai, a tagállamok és harmadik országok 
közötti megállapodások és jegyzőkönyvek tették ki. 
→ A Tanács számára kiszámlázott mennyiség: 259 oldal (2011-ben 337 oldal) 

Cedefop – „a képzés, a szakképzés és a 
foglalkoztatás területén dolgozók számára 
készített elektronikus kiadvány” az európai képzési 
szókincstár új többnyelvű szinopszisa rendkívül 
hasznos referenciaeszköznek bizonyul a fordítók 
körében. 

EUB – szellemi tulajdonnal foglalkozó fordítási 
projekt: fordítás az Unió számos hivatalos nyelvéről 
(angolról, németről, spanyolról, olaszról stb.) 
franciára. 

EASA – luxembourgi műhelytalálkozó, amelyen 
a Központ, az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament szlovák fordítói és terminológusai, 
valamint az EASA szlovák kapcsolattartási pontja 
vett részt. 

EMTH – sokkal több fordítási megrendelés, 
elsősorban a európai menekültügyi képzési 
programból származó modulokhoz kapcsolódóan 
(EAC). 
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CPVO 
2012-ben a Központ kismértékű növekedést tapasztalt 
a Közösségi Növényfajta-hivatalnak lefordított oldalak 
mennyiségében 2011-hez képest. A fordítások között 
levelezésektől kezdve fellebbezési eljárásokkal és 
határozatokkal kapcsolatos jogi dokumentumok, valamint 
határozatok, jelentések és igazgatási dokumentumok 
szerepeltek, különösen a Hivatal igazgatótanácsához és 
közleményeihez kapcsolódóan. 
→ A CPVO számára kiszámlázott mennyiség: 551 oldal (2011-ben 470 oldal) 

EACEA 
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
(EACEA) továbbra is programjaival kapcsolatos fordítási 
megrendeléseket küldött, különösen az egész életen át tartó 
tanulás programja, a 2007–2013. évi kulturális program, a 
Fiatalok lendületben program és a 2009–2013 évi Erasmus 
Mundus cselekvési program részét képező pályázati felhívások 
formájában. A Központ ezenkívül jelentős mennyiségű 
jelentést fordított az Ügynökség számára, többek között a 
következőket: „Eurydice – Kulcsadatok az Oktatásban 2012, 
Az európai oktatási rendszereket érintő fejlemények az elmúlt 
tíz évben”és „A bolognai folyamat jelenlegi helyzete a Tempus 
program partnerországai körében (2012)”. A forrásnyelv a 
legtöbb esetben az angol volt, de projektjavaslatok más uniós 
nyelveken is érkeztek. 
A Központ számos angol nyelvű jelentés szerkesztését végezte 
el közép-ázsiai országok, Montenegró, Szerbia, a megszállt 
palesztin területek és Algéria felsőoktatásának témájában. 
→ Az EACEA számára kiszámlázott mennyiség: 6528 oldal (2011-ben 7103 
oldal) 

EACI 
A Központ Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó 
Hivatal (EACI) számára végzett fordítási munkái elsősorban 
az Európai Számvevőszék észrevételeire adott válaszokat, 
az „Ökoinnováció – Amikor az üzlet és a környezetvédelem 
találkozik” megjelenő pályázati felhívások dokumentációját 
és az Enterprise Europe Network hálózat munkájához 
kapcsolódó több tájékoztató füzet fordítását foglalta magában. 
Az Ügynökség ezenkívül a gépekről szóló irányelvhez 
íródott útmutató fordítását is a Központra bízta. Az útmutató 
ötven választ tartalmaz a CE-jelöléssel rendelkező gépek 
gyártói, felhasználói és az üzembe helyezésükkel foglalkozó 
szakemberek munkájához. 
→ Az EACI számára kiszámlázott mennyiség: 150 oldal (2011-ben 126 oldal) 

EAHC 
Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 
(EAHC) számára fordított dokumentumok többsége igazgatási 
jellegű maradt, és legfőképp ajánlati felhívásokat és felvételi 
dokumentumokat érintett a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok és az Ügynökség 
közötti együttműködés témájában. Az Európai Bizottság „Jobb 
képzés a biztonságosabb élelmiszerekért (BTSF)” elnevezésű, 

az Ügynökség által irányított programja ötödik évét zárta, 
és az összefoglaló jelentést a Központ fordította le az Unió 
valamennyi hivatalos nyelvére. 
→ Az EAHC számára kiszámlázott mennyiség: 504 oldal (2011-ben 927 oldal) 

EASA 
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) olyan új 
területeken is tevékenységet folytat, mint a légi üzemeltetés és 
a repülőszemélyzet engedélyeztetése, ami megmagyarázza 
a lefordított mennyiség meredek emelkedését 2012-ben. A 
Központ az EASA, a nemzeti kapcsolattartási pontok és a 
CdT 2011. évi közös szemináriuma során a kapcsolattartási 
pontoktól összegyűjtött elérhetőségek, a jövőben megrendelt 
dokumentumokhoz használt jóváhagyott témaspecifikus 
szószedetek, valamint néhány nyelv, többek között a horvát 
kapcsán, a 2011. évi ajánlati felhívások eredményeképpen 
szerződő szabadúszó szakfordítók teljesen friss listája nyomán 
kellőképpen felkészült az ebből fakadó kihívások kezelésére. 
A Központ műhelytalálkozót szervezett Luxembourgban, 
amelyen a Központ, az Európai Bizottság és az Európai 
Parlament szlovák fordítói és terminológusai, valamint 
az EASA szlovák kapcsolattartási pontja vett részt. Ez az 
esemény segített megszilárdítani a közös álláspontokat és az 
információcserét, és mivel a résztvevők nagyon hasznosnak 
találták, a Központ 2013 során más nyelvi csoportok esetében 
is tervezi megismételni a kezdeményezést. 

Az EASA szlovák kapcsolattartási pontjának szervezett 
műhelytalálkozó 

Az EASA mind a jogalkotási javaslatokat érintő szakasszal 
kapcsolatos vélemények, mind a végső jogalkotási folyamat 
során időbeli korlátokkal szembesült. Ezenkívül felismerte az 
öt érintett féllel (az EASA, a Központ, az Európai Bizottság 
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága, a Fordítási 
Főigazgatóság és a nemzeti kapcsolattartási pontok) közös 
aktuális visszajelzési folyamatok bonyolultságát. Az EASA 
és a Központ ezért decemberben megállapodott arról, hogy 
2013 első negyedévében a minőség-ellenőrzéssel és a 
munkafolyamatokkal kapcsolatos előrelépések megvitatása 
érdekében ülést fog tartani. 
→ Az EASA számára kiszámlázott mennyiség: 27 709 oldal (2011-ben 15 399 
oldal) 

EMTH 
2012-ben az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 
(EMTH) által küldött fordítási megrendelések száma jelentős 
mértékben nőtt az előző évhez képest. Ezek főleg az európai 
menekültügyi képzési programból származó modulokhoz 
kapcsolódtak, de jelentéseket is tartalmaztak, például az EASO 
származási országokra vonatkozó, Afganisztánnal kapcsolatos 
tájékoztató jelentését és az EU menekültügyi helyzetéről és az 
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EMTH tevékenységeiről szóló 2011. évi beszámolót. 
Mivel ennek a még mindig viszonylag új ügyfélnek számító 
ügynökségnek jelentős a munkaterhelése, a találkozó 
megszervezésére tett számos kísérletnek nem lett eredménye 
2012-ben. Mivel a Hivatal tudatában van annak, hogy a 
menekültügyek egyre nagyobb fontossággal bírnak az 
Európai Unióban, és mivel több más ügynökséggel, például a 
Frontexszel, az FRA-val és az Europollal egyre több területen 
működik együtt, a Központ 
2013-ban mindenképpen 
sort fog keríteni a Hivatallal 
való találkozóra. 
→ Az EMTH számára kiszámlázott 
mennyiség: 5557 oldal (2011-ben 
1163 oldal) 

Számvevőszék 
A Központot 2012-ben 
ismét megbízták azzal, 
hogy valamennyi hivatalos 
uniós nyelvre fordítsa le az 
EU egyes ügynökségeinek 
azon válaszait, amelyeket az Európai Számvevőszék 
ügynökségi számlák ellenőrzése után kiadott észrevételeire 
adtak. Ezek a fordítási mennyiségek az egyes ügynökségek 
számadataiban köszönnek vissza, nem a Számvevőszék 
eredményeiben. A Központ azonban nagyra értékeli a 
Számvevőszékkel való szoros együttműködést, különösen 
azt, hogy referenciadokumentumként elküldi észrevételeit a 
Központnak, amelyek nagy segítséget jelentenek a fordítók 
számára. 
A kifejezetten a Számvevőszéknek fordított dokumentumok 
között (elsősorban angolról németre fordítások) egy sor olyan 
dokumentum szerepelt, amely a Számvevőszék különféle 
alanyokkal kapcsolatos elsődleges észrevételeihez volt 
köthető, például az Európai Fejlesztési Alaphoz (EFA), az 
Európai Integrációs Alaphoz (EIF) és az Európai Menekültügyi 
Alaphoz (ERF). 
A Központ részt vett a Számvevőszék januárban szervezett 
konferenciáján, amelynek témája a gépi fordítás volt ( 
Automatizált fordítási megoldások: az út kezdete)8, és 
novemberben bemutatta új közös képzési vállalkozását (JTV)9 
a Microsoft Office 2007 és 2010 szoftverben található ellenőrző/
nyelvi eszközök témájában, amelyre a Számvevőszék 
épületében került sor. 
→ A Számvevőszék számára kiszámlázott mennyiség: 261 oldal (2011-ben 288 
oldal) 

EKB 
A Központ egyik angol fordítója hat hónapot töltött az Európai 
Központi Banknál (EKB) a 2010/2011-es évben, amelyet 
követően a Központ örömmel fogadta az EKB angol fordítási és 
szerkesztési részlegének két munkatársát 2012 márciusában 
egynapos látogatás keretében. A látogatók célja az volt, hogy 

8 További információk a 26. oldalon olvashatók.
9 További információk a 26. oldalon olvashatók.

jobban megismerjék a Központ munkamódszereit, és hogy 
megvitassák többek között a minőségbiztosítás és az ügyfelek 
által küldött visszajelzés kérdését, valamint a különböző típusú, 
angol nyelvű szerkesztési feladatokat, amelyek jelentős részét 
az EKB látja el, és amelyek száma egyre növekszik a Központ 
tevékenységei körében. 
Az EKB kérésére a Központ két képzést szervezett a nyár 
folyamán a közös képzési vállalkozás keretében a Microsoft 

ellenőrző eszközeit 
bemutatva az EKB 
fordítóinak. A képzéseket 
az IAMLADP képzési 
munkacsoport felügyelte10. A 
résztvevők többsége nagyra 
értékelte a képzés azon 
részét, amely az angolt nem 
anyanyelvként beszélőknek 
nyújtott segítséget. 
→ Az EKB számára kiszámlázott 
mennyiség: 203 oldal (2011-ben 30 
oldal) 

ECDC 
2012-ben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) által megrendelt fordítások típusa a korábbi 
évekéhez hasonló maradt, a fordítási mennyiség azonban 
drasztikusan lecsökkent. Különböző témákkal, például a 
tuberkulózissal, az antimikrobiális rezisztenciával, valamint a 
kábítószer-használók körében terjedő fertőző betegségekkel 
kapcsolatos kutatási jelentések összefoglalását tartalmazó 
tájékoztatók mellett sor került iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentációk és az azokhoz kapcsolódó ajánlások 
lefordítására is minden uniós nyelvre. A Központ által 2012-ben 
az ECDC számára végzett munka másik részét az ECDC 2012. 
évi tevékenységeire vonatkozó általános kiadványok alkották, 
úgymint az igazgató éves jelentése és az éves járványügyi 
jelentés, amelyeket a Központ szintén az Unió összes nyelvére 
lefordított. A dokumentumok forrásnyelve néhány franciáról 
lefordított igazgatási dokumentumtól eltekintve elsősorban az 
angol volt. 
→ Az ECDC számára kiszámlázott mennyiség: 1713 oldal (2011-ben 6427 
oldal) 

ECHA 
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2012-ben a 
Központ első számú ügyfele lett a fordítások mennyiségét 
tekintve. 
Az év során a Központ által lefordított és ellenőrzött 
dokumentumtípusok között összetett, iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentációk, összefoglalók, kézikönyvek, 
sajtóközlemények és – gyakran szakértői közönségnek szóló 
– hírértesítők, a fellebbezési tanács által hozott határozatok 
és egyéb igazgatási szövegek szerepeltek. Az Ügynökség 
többnyelvű politikájával összhangban a Központ a szövegek 
többségét valamennyi uniós nyelvre lefordította. 
A Központ ügyfél-koordinátorának 2012 januárjában lehetősége 

10 További információk a 26. oldalon olvashatók.

A Számvevőszék és az EKB közös képzési 
vállalkozás keretében szervezett képzései a nyelvi 
ellenőrző eszközökről. 

ECHA – az ECHA-term felhasználói felmérése. 

EDPS – a 14. „DuD 2012 –Datenschutz und 
Datensicherheit” éves berlini konferencián 
elhangzott „Hatékonyabb és egységesebb 
adatvédelem EU-szerte” című beszéd. 
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nyílt részt venni az Ügynökségről szóló alapképzésen. A képzés 
során az ECHA szakértői és vezetői bemutatókat tartottak 
az Ügynökségről, az Ügynökségben érdekelt felekről és az 
Ügynökség működési jogi keretéről. A képzésen megvitatott 
témák között egyebek mellett szerepelt a REACH-rendelet, a 
CLP-rendelet, és két további olyan rendelet, amelyek hatással 
lesznek az Ügynökség jövőjére a következő néhány évben, 
név szerint a biocid termékekről szóló rendelet, valamint az 
előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rendelet. 
A képzési tapasztalatnak köszönhetően a koordinátor átfogóbb 
képet kapott az Ügynökség működési hátteréről, és az itt 
szerzett tudást megoszthatta fordító kollégáival. 

Az ECHA-term projektje11

Az ECHA-term projekt 
2012-ben az ECHA-term oldalon, amely mára már teljesen az 
Ügynökség és az érdekeltek mindennapi munkájának a 
részévé vált, több mint 112 000 felhasználói keresést hajtottak 
végre, és több mint 840 regisztrált felhasználó található12.
Az ECHA-term gondozásának részeként a Központ az 
Ügynökség új vizuális formavilágának megfelelően frissítette 
a felhasználói felületeket is. Ezzel egy időben az alkalmazás a 
következő néhány új funkcióval bővült: 

 Î Az ECHA-term portálján már új szövegek közzétételére 
is van lehetőség. Az ilyen rövid szövegek fordítását és 
közzétételét a Központ végzi. 

 Î A leggyakrabban keresett szakkifejezések szófelhőben 
jelennek meg. 

 Î Az adatbázis a  „szótövesítés” funkciót is támogatja, azaz 
a többes számú főnevek keresésével az egyes számú 
főneveket tartalmazó bejegyzések is megjelennek és 
fordítv a. 

2012-ben három adatgyűjtemény is bekerült az ECHA-term 
adatbázisba: különös aggodalomra okot adó anyagok (31 
bejegyzés), monomerek és polimerek, valamint a 2011. évi 
általános jelentés (37 bejegyzés) és 48 alapfogalom a biocid 
termékekről szóló rendeletből. 

11 Az ECHA-term projektet az ECHA és a Központ közös terminológiai 
együttműködéseként indították útjára azzal a céllal, hogy a REACH- és a CLP-
rendelettel (az osztályozásról, csomagolásról és címkézésről szóló európai rendelet) 
összefüggésben megbízható többnyelvű terminológiai eszközt biztosítsanak az 
Ügynökség érdekeltjei számára. A Központ feladata mind az adatbázis nyelvi 
tartalmának kezelése, mind a terminológiai kifejezések terjesztésére és gondozására 
szolgáló IT-eszköz megtervezése és megvalósítása.
12 Az oldal ugyan regisztráció nélkül is használható; a regisztrált felhasználóknak 
azonban adatok letöltésére is lehetőségük van.

2012 júniusában elindult az első felhasználói felmérés az 
ECHA-term portállal kapcsolatban azzal a céllal, hogy a 
felhasználók visszajelzéseket adjanak az adatbázisról, és 
sor kerüljön a fejlesztésre váró területek meghatározására. A 
felmérés két hónapig, 22 uniós nyelven volt elérhető az ECHA-
term weboldalán. A válaszok többsége iparági képviselőktől 
(56%) és fordítóktól (22%) érkezett. 
A felmérés eredménye azt mutatta, hogy a felhasználók 
elégedettek az eszközzel és az eszközben fellelhető adatokkal. 
Az ECHA-term felhasználói felmérése: 

 Î A felhasználók 67%-a egyetértett azzal az állítással, 
hogy az ECHA-term portálnak köszönhetően sokkal 
hatékonyabb a munkájuk. 

 Î A felhasználók 62%-a állította azt, hogy az adatbázis segít 
megérteni a REACH-rendeletet, és 63%-uk mondta el 
ugyanezt a CLP-rendelettel kapcsolatban. 

 Î A felhasználók 83%-a adta azt a választ, hogy az ECHA-
term portálon hozzáférhető szakkifejezések hasznosak a 
munkájuk szempontjából. 

A Központ végezetül bemutatta az ECHA-term adatbázisát 
a Norvégia Nyelvi Tanácsa (Språkrådet) és az Európai 
Terminológiai Társulás (EAFT) által közösen szervezett 6. 
Európai és Nemzetközi Terminológiai Találkozón, amelynek 
mottója a „Terminológia – felelősség és tudatosság” volt. 
→ Az ECHA számára kiszámlázott mennyiség: 46 764 oldal (2011-ben 36 790 
oldal) 

→ Az ECHA fellebbezési tanácsa számára kiszámlázott mennyiség: 65 oldal 
(2011-ben 21 oldal) 

EVÜ 
2012-ben nőtt a Központ által az Európai Védelmi Ügynökség 
(EVÜ) számára elvégzett munka mennyisége a 2011-ben elért 
mennyiséghez képest. Minden dokumentum az Ügynökség 
tevékenységi körét érintő technikai jellegű fordítás volt (projekt- 
vagy programintézkedések), elsősorban angolról franciára. 
→ Az EVÜ számára kiszámlázott mennyiség: 265 oldal (2011-ben 89 oldal) 

EDPS 
Az európai adatvédelmi biztos által küldött dokumentumok 
száma szintén nőtt az előző évhez képest, azonban a 
kiszámlázott oldalszámok mennyisége visszaesett. A lefordított 
dokumentumok többsége az európai adatvédelmi biztos 
véleményét tartalmazta, részben valamennyi európai uniós 
nyelvre lefordítottjogalkotási javaslatokkal, részben kizárólag 
németre és franciára fordított értesítésekkel kapcsolatban. 
A dokumentumok között a biztos több beszéde is szerepelt, 
például a júniusban Berlinben megrendezett 14. „DuD 2012 
– Datenschutz und Datensicherheit” éves konferencián 
elhangzott „Hatékonyabb és egységesebb adatvédelem EU-
szerte” című beszéd. 
A Központ szokásához híven részt vett az összes uniós 
intézmény és szerv adatvédelmi biztosait tömörítő hálózatának 
mindkét ülésén. 
→ Az EDPS számára kiszámlázott mennyiség: 11 978 oldal (2011-ben 14 356 
oldal) 
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EKÜ 
A Központ elsősorban hírleveleket (például az EIONET 
connects hírlevelet), az ügynökségi jelzéseket tartalmazó 
éves kiadványt, valamint környezetvédelmi elemzéseket 
(például a fürdővizekkel kapcsolatban) fordított a Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) számára. A szövegeket 
az Unió valamennyi nyelvére, és harmadik országok nyelvei 
közül néhányra, például törökre, izlandira és oroszra is 
lefordította. 
A Központ márciusban örömmel látta vendégül az 
EKÜ kommunikációs vezetőjét és egyben a Központ 
igazgatótanácsának tagját a fordítóknak és a fordítási munkát 
támogató személyzetnek szervezett szemináriumon13.

Az EKÜ-vel közös szeminárium 
Az EKÜ szándékában áll együttműködni a Központtal a 
GEMET Thesaurus14 frissítését illetően, amelyet korábban a 
Központ fordított, és amely valamennyi uniós és a harmadik 
országok nyelvei közül néhány nyelven hozzáférhető az 
Ügynökség weboldalán. Ebből a célból 2012-ben két 
találkozóra került sor a meglévő szakkifejezések minőség-
ellenőrzésével kapcsolatos módszerekkel, a legfrissebb 
szakkifejezések adatbázisba való felvételének módjával 
kapcsolatban, illetve a tekintetben, hogy a jövőben hogyan kell 
rendszeresen gondozni a szókincstárat az IATE-vel való 
összekapcsolása mellett. 
→ Az EKÜ számára kiszámlázott mennyiség: 3806 oldal (2011-ben 3247 oldal) 

EFCA 
Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) számára 
lefordított mennyiség a tavalyi évhez nagyon hasonló volt. A 
Központ elsősorban az Ügynökség többéves munkaprogramját, 
igazgatási jellegű szövegeket (például álláshirdetéseket), az 
EFCA-nak a Számvevőszék észrevételeire adott válaszait, 
jogi szövegek tervezeteit, például rendelettervezeteket, 
az ajánlattételhez szükséges dokumentációkat és néhány 
bizalmas dokumentumot fordított le. A Központ a beküldött 
szövegek közül néhányat az Unió valamennyi nyelvére, míg 
más szövegeket csak egy vagy két célnyelvre ültetett át. 
→ Az EFCA számára kiszámlázott mennyiség: 1531 oldal (2011-ben 1547 
oldal) 

13 További információk a 18. oldalon olvashatók.
14 Általános többnyelvű környezetvédelmi szókincstár

EFSA 
Az Európai élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2012-
ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A Hatóság 
ezért jelentős hangsúlyt fektetett az európai fogyasztók 
védelmében tett konkrét lépéseinek népszerűsítésére olyan 
módon, hogy minden uniós nyelvre lefordíttatta többek 
között a kockázatközléssel kapcsolatos új iránymutatásait 
tartalmazó kiadványait és a zoonózisok okozta fertőzésekről 
szóló tájékoztatósorozatát. A megrendelt fordítások többsége 
ugyanakkor főleg a Hatóság weboldalán található tartalom 
frissítésére terjedt ki, nevezetesen a visszatérő és az új keletű 
élelmiszer-biztonsági kérdésekkel kapcsolatos webes hírekre 
és sajtóközleményekre. A legtöbb forrásszöveg angol nyelvű 
volt, míg a célnyelv elsődlegesen a francia, a német és az olasz 
maradt. A Hatóság továbbra is megosztotta a tagállamokkal 
és a nyilvánossággal tudományos megállapításait és kutatási 
jelentéseit a világ minden tájáról származó információkkal 
kapcsolatban, ezért a forrásszövegek bizonyos esetekben 
egzotikus nyelven, például japánul íródtak. 
Az EFSA a Központból származó fordítások lektorálása 
alapján továbbra is értékes visszajelzéssel szolgált a Központ 
számára, különösen az olaszra fordított szövegek esetében, 
amelyek szóhasználatát és stílusát a belső fordítók az ügyfél 
igényeinek megfelelően tudták továbbalakítani. 
→ Az EFSA számára kiszámlázott mennyiség: 4338 oldal (2011-ben 3456 oldal) 

EBB 
A szervezet földrajzi közelségét kihasználva számos látogatást 
szerveztek az informális kapcsolatépítés és eszmecsere 
céljából a Központ és az Európai Beruházási Bank (EBB) 
között. Októberben az EBB angol fordítási és szerkesztési 
részlegének vezetője a Központba látogatott, hogy többet 
megtudjon a Központ munkafolyamatáról, különösen pedig 
a Központ és a szabadúszó fordítók közötti együttműködés 
módjáról. Az év korábbi szakaszában cserelátogatásra került 
sor az EBB német fordítói és a Központ között. 
A Központ projektmenedzsment-irodájának (PMO) egyik tagja 
és egyéb részlegeknél dolgozó több munkatársa látogatást 
szervezett, hogy betekintést nyerjenek az EBB által a 
közelmúltban bevezetett fordítási munkafolyamat-támogató 
eszköz működésébe. A küldöttség ezeket az információkat 
felhasználta a Központ jövőbeli e-CdT projektjével kapcsolatos 
megbeszélések során is15.
Decemberben a Központ közös képzési vállalkozás (JTV) 
keretében mutatta be az MS Office nyelvi ellenőrző eszközeit 
az EBB-nek16.
→ Az EBB számára kiszámlázott mennyiség: 10 oldal (2011-ben 176 oldal) 

EIGE 
Tekintettel a közelgő 2013-as litván uniós elnökségre, a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2012-ben 
megkétszerezte a lefordított oldalak számát. Mivel a nemek 
közötti egyenlőség témakörében használt szóhasználat és 

15 További információk a 22. oldalon olvashatók.
16 További információk a 26. oldalon olvashatók.
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stílus kihívást jelent a fordítók számára, a Központ és az EIGE 
novemberben koordinációs értekezletet tartott Vilniusban. A 
Központ általános bemutatását követően a résztvevők az EIGE 
éves tevékenységi jelentésének fordításaival kapcsolatos, 
az értekezlet előtt beérkezett konkrét visszajelzéseket 
tanulmányozták. Megegyeztek abban, hogy létre kell hozni a 
fontos kifejezések szószedetét, amelynek során figyelembe kell 
venni egyrészről az EIGE már meglévő szókincstárát a nemek 
közötti egyenlőség témakörében, másrészről a Központ olyan 
terminológiai erőforrásait, amelyek az EIGE tevékenységéhez 
hasonló területeken dolgozó ügynökségekkel folytatott 
projektekből származnak. A Központ e projekt során szorosan 
együtt fog működni az EIGE Kutatási és Dokumentációs 
Központjával (RDC). 
→ Az EIGE számára kiszámlázott mennyiség: 3314 oldal (2011-ben 1560 
oldal) 

EIT 
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) számára 
végzett munka mennyisége 2012-ben jelentősen csökkent. 
A Központ végezte az 
EIT költségvetésének 
és a Számvevőszék 
észrevételeire adott 
válaszainak fordítását 
az összes uniós nyelvre, 
valamint számos ajánlati 
felhívás dokumentációjának 
fordítását magyar nyelvre. 
→ Az EIT számára kiszámlázott 
mennyiség: 77 oldal (2011-ben 886 
oldal) 

EMA (korábban 
EMEA) 
Miután 2011-ben némileg 
csökkent a lefordított oldalak 
mennyisége, az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) 
2012-ben ismét visszaállt a 
korábbi években megszokott 
volumenekre. Az EMA által 
megrendelt fordítások általában az európai nyilvános értékelő 
jelentések (EPAR) összefoglalói voltak. A Központ ezzel 
egyidejűleg folytatta a kis- és középvállalkozások (kkv-k) által 
kifejlesztett új gyógyszerekre vonatkozó terméktájékoztatók 
fordítását: 2012-ben összesen öt ilyen dokumentumra 
érkezett megrendelés (mindegyikük emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerekhez készült). 
A Központ folytatta a különféle EMA-sablondokumentumok 
aktualizálását és harmonizálását valamennyi uniós 
nyelven (a horvát nyelvet is beleértve), az Unió legújabb 
jogszabályváltozásaival összhangban. Ez különösen 
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek esetében 
alkalmazandó, a dokumentumok minőségügyi áttekintésével 
(QRD) kapcsolatos sablont érintette. A tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságaival való szoros együttműködés az 
előnyben részesített szóhasználat és a követendő stílus terén 

elengedhetetlen volt annak érdekében, hogy biztosítható 
legyen ezen alapvető, az Unió gyógyszeriparában széles 
körben használt referenciadokumentum elvárt minősége. 
A kis- és középvállalkozások számára végzett 2012. évi 
fordítási projektek tapasztalatainak fényében a Központ 
novemberben távkonferenciát tartott az EMA munkatársaival, 
hogy megvitassák a projektek záró szakaszának további 
optimalizálási lehetőségeit. A Központ azt javasolta, hogy 
tartsanak egynapos szemináriumot Luxembourgban, 
amelyen az EMA képviselői, az illetékes nemzeti hatóságok 
képviselői és a Központ fordítói eszmecserét folytathatnak, és 
megvitathatják a felmerülő kérdéseket. 
→ Az EMA számára kiszámlázott mennyiség: 33 142 oldal (2011-ben 30 927 
oldal) 

EMCDDA 
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA) számára fordított mennyiség 
2012-ben stabil maradt a 2011-ben elért szinthez viszonyítva. A 
korábbi évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat az EMCDDA 

sa j tóköz leményekben , 
kivonatokban és egy 
prezentációban is 
felhasznált, a különböző 
érdekeltek és a nyilvánosság 
körében terjesztett éves 
jelentésének lefordítása volt 
az összes uniós nyelvre, 
valamint horvátra és 
norvégre is. Egyéb fontos 
fordítási projektekre is sor 
került: ilyenek voltak például 
a Megfigyelőközpont 
weboldala számára 
lefordított alkohol- és egyéb 
kábítószer-fogyasztással 
foglalkozó európai iskolai 
projekt (ESPAD) és az 
országos kábítószer-
használati felmérések. 
→ Az EMCDDA számára 
kiszámlázott mennyiség: 6176 oldal 
(2011-ben 6130 oldal) 

EMSA 
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) számára 
végzett fordítások között az országspecifikus vizsgálati 
jelentésektől és jogszabályoktól kezdve a Ügynökség 
ügyvezető igazgatójának határozatain és levelezésén 
keresztül az ajánlattételhez szükséges dokumentációkig 
számos különféle dokumentumtípus szerepelt. 2012-ben az 
EMSA alapító rendeletét felülvizsgálták, hogy bővítsék az 
Ügynökség operatív hatáskörét. 
→ Az EMSA számára kiszámlázott mennyiség: 1317 oldal (2011-ben 1165 
oldal) 

EFSA – az Ügynökség 10. évfordulója: a Hatóság 
európai fogyasztók védelmében tett konkrét 
lépéseinek népszerűsítése az összes uniós nyelvre 
lefordított kiadványok formájában. 

EBB –számos teljesítményértékelő látogatás 
a munkafolyamat-támogató eszközökkel és a 
kiszervezéssel kapcsolatban.  

EIGE –koordinációs értekezlet Vilniusban, 
amelynek fő témája az éves tevékenységi jelentés és 
a nemek közötti egyenlőség témakörében készített 
szókincstár. 

EMA – különféle EMA-sablondokumentumok 
aktualizálása és harmonizálása valamennyi uniós 
nyelven (a horvát nyelvet is beleértve), és kis- és 
középvállalkozások számára végzett fordítási 
projektek. 
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ENISA 
A hálózatokat egyre nagyobb mértékben használják az 
információ terjesztésére, és a technológiák egyre kifinomultabbá 
válnak, ezért az Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökség (ENISA) legtöbb dokumentuma a kiberbiztonság 
témájához kapcsolódik. Olyan, rendkívül aktuális problémáról 
van szó, amely egyre nagyobb figyelmet kap az európai 
országokban. Mivel az Ügynökség székhelye Heraklion 
(Kréta), nagy mennyiségű levelezést kellett görögről angolra 
fordítani. 
→ Az ENISA számára 
kiszámlázott mennyiség: 974 oldal 
(2011-ben 948 oldal) 

ERA 
2012-ben az Európai 
Vasúti Ügynökség (ERA) 
által rendelt fordítások 
mennyisége kismértékben 
nőtt. Az ERA a korábbi 
évek gyakorlatához 
hasonlóan leginkább 
erősen műszaki tartalmú 
dokumentumok fordítását 
kérte (egyedi baleset- 
és incidensjelentések) 
az uniós nyelvekről 
az Ügynökség munkanyelvére, azaz angolra. A Központ 
emellett részt vett az ERA által az Európai Bizottság számára 
összeállított jogszabályi ajánlások és az ÁME (átjárhatósági 
műszaki előírások) alkalmazási útmutatóinak fordításában is. 
A Központ ERA számára végzett projektjei közül folytatódott 
az éves nemzeti vasútbiztonsági és incidensjelentések 
fordítása az adott országok nyelveiről angolra, valamint 
az Ügynökség kétéves jelentésének – a vasúti rendszerek 
kölcsönös átjárhatóságában elért eredményekről az Európai 
Unióban 2011-ben – fordítása angolról németre és franciára. 
A Központ új ABAC elnevezésű számviteli eszközének 
bemutatása keretében egy ERA-nál tett teljesítményértékelő 
látogatásra is sor került. 
→ Az ERA számára kiszámlázott mennyiség: 9021 oldal (2011-ben 8185 oldal) 

EKT 
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) 
számára végzett munka mennyisége 2011-hez képest 
jelentősen csökkent. A Központ végezte a pályázati felhívás 
szövegének fordítását az összes uniós nyelvre az Európai 
Közösségek kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához 
kapcsolódó 2013. évi „Ötletek” munkaprogram keretében. 
→ Az EKT számára kiszámlázott mennyiség: 79 oldal (2011-ben 400 oldal) 

ETF 
Az Európai Képzési Alapítvány (ETF) a szokásos módon az 
igazgatótanács hivatalos dokumentumainak fordításait kérte, 
köztük a 2014–2020-as stratégiai terv fordítását. A Központ 

emellett az európai szomszédságpolitikában részt vevő 
országok, valamint az Unió és a nemzetközi döntéshozók 
részvételével zajló konferenciákhoz és projektekhez 
kapcsolódó különféle anyagok fordításával is támogatta az ETF 
munkáját. Kiemelt figyelmet kapott a „Többszintű kormányzás 
az oktatás és képzés területén” elnevezésű, 2012. május 
végén, június elején Brüsszelben megrendezett konferencia, 
valamint a földközi-tengeri térség arab országaiból érkezett 
döntéshozók magas szintű fóruma, amelyre szeptemberben 
került sor Jordániában. A Központ ezek közül az anyagok 
közül sokat harmadik országok nyelveire, például arabra is 

lefordított. 
Különös érdeklődésre tartott 
számot a fordítók körében 
a munkaalapú tanulási 
szószedet, amelynek célja 
az „ETF és partnerországai 
közötti kommunikáció és 
megértés elősegítése a 
szakoktatás és -képzés 
munkaalapú tanulásának 
tematikus területén használt 
alapkifejezések terén”17, 
angolról franciára lefordítva. 
→ Az ETF számára kiszámlázott 
mennyiség: 2781 oldal (2011-ben 
2905 oldal) 

EU-OSHA 
A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 
európai évének kapcsán az Európai Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) rengeteg 
információt tett elérhetővé a munkaviszony hosszabb 
megőrzésével kapcsolatban, ami részben magyarázhatja a 
megrendelt fordítások mennyiségének 2012-es növekedését. 
A Központ emellett a többnyelvű kommunikáció terén is 
támogatta az Ügynökséget az „Egészséges munkahelyek” 
kampányok keretében szervezett „2012–2013: Együtt a 
kockázatok megelőzéséért” kampány során, amely 2012 
áprilisában kezdődött. Rendeltek továbbá az „Online interaktív 
kockázatértékelési eszköz” (OiRA) népszerűsítéséhez és az 
Ügynökség első, a „zöld” állások új kockázataival foglalkozó 
„Foresight” projektjéhez (biztonság és egészségvédelem 
előmozdítása a zöld gazdaságban), valamint az újonnan 
felmerülő kockázatokkal kapcsolatos európai vállalati felmérés 
(ESENER) eredményeinek terjesztéséhez kapcsolódó 
fordításokat is. 
A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a legtöbb anyagot az EU-
OSHA webhelyén tették közzé. 
→ Az EU-OSHA számára kiszámlázott mennyiség: 9920 oldal (2011-ben 6224 
oldal) 

17 „Ez a szószedet számos alapvető irodalmi forrás mellett az ETF ILP tanulási 
projektjének angol, francia, orosz és arab nyelvű régiókból származó szakoktatási és 
-képzési specialistáinak szaktudására épül.” Forrás: ILP tanulási projekt: Munkaalapú 
tanulás: szószedet, Zelloth és társai, Európai Képzési Alapítvány (ETF).

ERA – az Ügynökség kétéves jelentése a vasúti 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságában elért 
eredményekről az Európai Unióban 2011-ben. 

ETF – számos konferenciaanyag és a munkaalapú 
tanulási szószedet fordítása. 

EU-OSHA – számos információ a tevékeny időskor 
és a nemzedékek közötti szolidaritás témakörében. 

Eurofound – az Alapítvány 2012-es európai 
életminőség-felmérésének sikeres kiadása; ügyfél-
elégedettségi űrlapokkal kapcsolatos adatok 
közzététele. 
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Eurofound 
A Központ a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan számos 
vezetői összefoglalót és jelentést fordított le az Európai 
Alapítvány az élet- és Munkakörülmények Javításáért 
(Eurofound) számára. Ezek a dokumentumok az Alapítvány 
fő felügyeleti és kutatási tevékenységeihez, valamint az 
európai döntéshozóknál az év során jelentkező legfontosabb 
kihívásokhoz kapcsolódtak, például a gazdasági válság 
társadalmi hatásaihoz, a gazdaság talpraállásához vezető 
úthoz, a munkahelyteremtéshez vagy a demográfiai 
változásokhoz. A Központ emellett a nyílt kiválasztási eljárások 
számos értesítésének, különféle bemutatóknak, valamint az 
Alapítvány négyéves munkaprogramjának (2013–2016: „A 
válságtól a talpraállásig”) fordításában is részt vett. 

Az Alapítvány 2012-es európai életminőség-felmérése 
Az együttműködés hatékonyságát jól jellemzi a következő két 
adat: a fordítások gyors átfutásának köszönhetően a Központ 
hozzájárult az Alapítvány 2012-es európai életminőség-
felmérésének sikeres kiadásához18. Eközben az Eurofound is 
kitett magáért, hiszen rekordmennyiségű, összesen 600 darab 
egyedi ügyfél-elégedettségi űrlapot küldött vissza azzal a 
megjegyzéssel, hogy a fordítás minősége összességében 
kielégítő volt. 
→ Az Eurofound számára kiszámlázott mennyiség: 7583 oldal (2011-ben 9461 
oldal) 

Eurojust 
A Központ látogatást tett az Európai Igazságügyi  
Együttműködési Egységnél (Eurojust), hogy megvitassák 
a jövőbeli együttműködés lehetőségeit a fordítások 
kiszervezéséért felelős csapattal. Megegyeztek abban, hogy 
2013 első felében Luxemburgban értekezletet tartanak, 
ahol megvizsgálják az Eurojust által használt legfontosabb 
szakkifejezéseket tartalmazó többnyelvű szószedet 
létrehozásának lehetőségét. 
→ Az Eurojust számára kiszámlázott mennyiség: 0 oldal (2011-ben 21 oldal) 

Europol 
2012-ben tovább csökkent az Európai Rendőrségi Hivatal 
(Europol) számára lefordított dokumentumok száma. Az Europol 
számára lefordított dokumentumtípusok között szerepeltek 
igazgatási dokumentumok (azaz a közös ellenőrző hatóság 
üléseinek jegyzőkönyvtervezetei, a közös ellenőrző hatóság 
fellebbviteli bizottságának határozatai, levelek és nyilvános 
közlemények), a közös nyomozócsoportokkal kapcsolatos 
megállapodások, valamint költségvetési dokumentumok is. A 
forrásnyelvek között szerepelt az angol, a német, a görög, az 

18 Lásd: http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index.htm.

ukrán és a bosnyák. 
Az igazgatótanács márciusi ülése előtt egyeztetésre került 
sor az Europol által a Központ igazgatótanácsába delegált 
tag és a Központ igazgatója között, ahol – más témák 
megvitatása mellett – a Központot tájékoztatták az Europol 
szerkezetátalakítási terveiről és a fordítási mennyiségek 
várható alakulásáról. 
→ Az Europol számára kiszámlázott mennyiség: 5362 oldal (2011-ben 7068 
oldal) 

EUMK 
Az Európai Unió Műholdközpontja (EUMK) a jelentés tárgyát 
képező évben nem rendelt fordítást a Központtól. 
→ Az EUMK számára kiszámlázott mennyiség: 0 oldal (2011-ben 10 oldal) 

FRA 
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) ebben az 
évben rendkívül proaktív megközelítést alkalmazott a 
fordítás terén: fő munkájuk, az éves jelentés fordításának 
előkészítéseképpen az Ügynökség munkatársai részletes 
visszajelzést küldtek a Központ számára a jelentés előző évi 
német–francia fordításáról, valamint az említett nyelveken 
átfogó szószedetet készítettek a legfontosabb kifejezésekről. A 
Központ meghívta az Ügynökséget egy márciusban szervezett 
fordítói szemináriumra is, ahol a közzététellel kapcsolatos 
módszereikről, valamint szerkesztési és fordítás-ellenőrzési 
módszereikről beszélhettek19. A szemináriumot értekezlet 
követte, amelyen az éves jelentés egyes fejezeteinek fordítási 
határidőit vitatták meg. Ez az előkészítési munka mind a két 
félnek segített a két legfontosabb célkitűzés, a fordítások kiváló 
minőségben és határidőre történő teljesítésében. 
2012 végén a Központ megbízást kapott az FRA és az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) „Kézikönyv a 
menekültüggyel, a határellenőrzéssel és a bevándorlással 
kapcsolatos európai jogszabályokhoz” című közös 
projektjének lefordítására. Ezt a projektet az Ügynökség is 
megfelelően előkészítette, amely átfogó referenciaanyagokat 
és szószedeteket bocsátott a Központ rendelkezésére. A 
2012-ben elvégzett terminológiai munkák 2013 folyamán is 
feltétlenül folytatódni fognak. 
→ Az FRA számára kiszámlázott mennyiség: 6792 oldal (2011-ben 15 055 
oldal) 

Frontex 
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
(Frontex) által megrendelt fordítások mennyisége a 2011. 
évihez hasonló volt. A költségvetési dokumentumokon, fontos 
kiadványokon (például munkaprogram és általános jelentés) 
túl szolgáltatási szerződések és HR-dokumentumok fordítását 
is megrendelte. A forrásnyelvek között szerepelt az angol, a 
francia és a finn. 
A Központ emberi erőforrás részlegének vezetője meghívást 
kapott a Frontex varsói központjába, ahol a kétnapos látogatás 

19 További információk a 18. oldalon olvashatók.
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során HR-ügyekben, különösen a munkatársak előléptetésével 
és a személyzet értékelésével kapcsolatos általános 
végrehajtási rendelkezések elfogadásával kapcsolatban adott 
szakmai tanácsokat. A találkozó mindkét fél számára igen 
hasznosnak bizonyult, mivel a Központ a kirendelt nemzeti 
szakértők felvételével kapcsolatban is tájékozódott, amiben a 
Frontex élen jár az ügynökségek között. 
→ A Frontex számára kiszámlázott mennyiség: 3882 oldal (2011-ben 4080 
oldal) 

GSA 
Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) számára lefordított 
oldalmennyiség 2011-hez hasonlóan nagyon alacsony volt, 
mivel az Ügynökség üzleti folyamatainak többségét kizárólag 
angol nyelven bonyolítja le. A Központ képviselőjével való 
közös találkozón, amelyre 2012 novemberében Brüsszelben 
került sor, a GSA kommunikációs egységének a vezetője 
elmondta, hogy az Ügynökség vélhetően 2014/2015-től fogja 
több fordítással megbízni a Központot, amikor a Galileo 
szolgáltatásai elérhetővé válnak. 
→ A GSA számára kiszámlázott mennyiség: 79 oldal (2011-ben 42 oldal) 

IT-Ügynökség 
Habár 2012-ben vált a Központ ügyfelévé, a szabadságon, 
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 
nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző 
európai ügynökség (IT-Ügynökség) tekintélyes mennyiségű 
fordítást bízott a Központra még ugyanebben az évben. 
Az angol és észt nyelven küldött dokumentumok többsége 
együttműködési megállapodás, költségvetési dokumentum, 
munkaprogram és az Ügynökség tevékenységi jelentése volt. 
→ Az IT-Ügynökség számára kiszámlázott mennyiség: 2806 oldal (2011-ben 0 
oldal) 

BPHH 
A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és a Központ 
közötti együttműködés 2012-ben sokkal szorosabbá vált, 
és a két szerv közötti kommunikációra rendszeres kétoldalú 
találkozókon került sor Luxembourgban és Alicantéban, 
valamint videokonferenciák útján. 
A Központ által lefordított teljes oldalszám közel 60%-át 
védjegyek fordítása tette ki, ezért a BPHH továbbra is a 
Központ legnagyobb ügyfelének tekinthető. 
2012-ben számos projektet indítottak útjára, különös tekintettel 
a védjegyekre: 
a Tr@Mark munkafolyamat-támogató eszközzel kapcsolatos 
fejlesztések révén a Központ meg tudott felelni a Hivatal azon 
célkitűzésének, hogy a közösségi védjegyek fordításának 
átfutási idejét csökkentsék, amely 2012 januárjában 15 napról 
10 napra mérséklődött. 
A Hivatal kérésére válaszul a Központ utólagos minőség-
ellenőrzési rendszert vezetett be a védjegyfordítások 
tekintetében amellett az előzetes szerkesztési munka 
mellett, amelyet a Központ már egyébként is elvégez a 
szabadúszói által készített védjegyfordításokkal kapcsolatban. 

Bár a védjegyeket minden uniós nyelvre lefordítják, a 
kísérleti programokat a Hivatal munkanyelveire korlátozták 
(angol, francia, német, olasz és spanyol), amelyeket a két fél 
közötti megállapodás alapján véletlenszerűen ellenőriznek. 
Összességében az ezekről a nyelvekről és az ezekre a 
nyelvekre lefordított összes védjegydokumentum 13%-át 
2012. április 1-je és szeptember 30-a között a Központ vezető 
beosztású nyelvi személyzete bonyolította le. A két kísérleti 
program eredményei kielégítőnek tekinthetők: az első kísérleti 
program esetében az ellenőrzött közösségi védjegyek 89%-a 
hibátlan volt, a második programban ez a szám 91,5%-ra nőtt. 
A szegmensegységet tekintve a teljes hibaarány körülbelül 
2,75% volt. 
Egy másik projekt keretében a Hivatal dinamikus webalapú 
alkalmazás kifejlesztésére adott megbízást, amellyel a 
védjegyekkel kapcsolatban folyamatos online munkafolyamatra 
kerülhet sor a „közösségivédjegy-állomány” koncepciójától 
fokozatosan eltávolodva. A Központ a Hivatal kérésének 
megfelelően minden fejlesztési és tesztelési tevékenységet 
időben befejezett annak érdekében, hogy az új rendszer 
2013. január 1-jétől elinduljon és használható legyen. 
A Központ ezenkívül 2012 közepén befejezte az Euroclass 
terminológiai adatbázisok webes szolgáltatási rendszeren 
történő jövőbeli automatikus és folyamatos bővítésével 
kapcsolatos fejlesztéseket. A fordítóknak ezt követően a Hivatal 
egyik elbírálója tartott képzést októberben20. A Hivatal 2012 
végén bejelentette, hogy az első szakkifejezések elküldésére 
2013 tavaszán kerül sor. 

EuroClass terminológiai adatbázis 
A Hivatal kérésére a Központ kiterjesztette a felszólalási 
határozatok szerkesztését német nyelvre is (habár a német 
nyelvű dokumentumok mennyisége sokkal kevesebb, mint az 
angol nyelvűeké). 
2012 végén a Központ egy másik közös projekten is 
dolgozni kezdett a Hivatallal, mégpedig az új weboldalának 
leendő fordításával és annak többnyelvű kezelésével 
kapcsolatos munkán. A projekt célja, hogy a Központ fordítói 
és munkafolyamat-szervezői közvetlenül frissíthessék a 
Hivatal többnyelvű weboldalának tartalmát a tartalomkezelési 
rendszerének használatával. A Hivatal weboldalát az Unió 
valamennyi nyelvére le fogják fordítani. 
→ A BPHH számára kiszámlázott mennyiség a dokumentumokkal 
kapcsolatban: 41 180 oldal (2011-ben 36 955 oldal) 

→ A BPHH számára kiszámlázott mennyiség a védjegyekkel kapcsolatban: 
435 981 oldal (2011-ben 433 885 oldal) 

20 Az Euroclass adatbázisokkal és a szemináriummal kapcsolatban a 19. oldalon 
olvashatók további információk.
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Ombudsman 
A Központ és az európai ombudsman közötti kölcsönös 
együttműködés 2012 folyamán is folytatódott. Az ombudsman 
Hivatalától érkező dokumentumok nagy részét a korábbiakhoz 
hasonlóan minden uniós nyelvre lefordított határozatok 
összefoglalói alkották. A fordítandó dokumentumok között 
szerepeltek továbbá az Ombudsmanok Európai Hálózatával 
kapcsolatos szövegek, például hírlevelek és tájékoztató anyagok. 
A fordításra küldött dokumentumok közül a legfontosabbak az 
európai polgárok jogaival és az uniós igazgatás teljesítményével 
foglalkozó Eurobarométer-különfelmérésről szóló jelentés 
és olyan dokumentumok voltak, mint a „Problémája akadt az 
EU-val? Ki segíthet Önnek?” és „A helyes hivatali magatartás 
európai kódexe” című 
útmutató, amelyeket a 
Központ valamennyi uniós és 
számos nem uniós nyelvre is 
lefordított. 
→ Az ombudsman számára 
kiszámlázott mennyiség: 6434 oldal 
(2011-ben 6110 oldal) 

REA 
A Központ Kutatási 
Végrehajtó Ügynökség 
számára végzett fordítási 
munkái elsősorban igazgatási 
jellegű dokumentumok 
voltak, például az Ügynökség 
által a Számvevőszék 
észrevételeire adott válaszok és a fegyelmi tanács eljárási 
szabályai. A Központ az Ügynökség érdekkörébe tartozó 
támogatási megállapodásokkal kapcsolatos dokumentumok 
fordítását is végezte. A fordítási munkák mennyisége 2011-hez 
képest jelentős mértékben visszaesett. 
→ A REA számára kiszámlázott mennyiség: 41 oldal (2011-ben 204 oldal) 

TEN-T EA 
Az összes – légi, vasúti, közlekedési és vízi (tengeri és belvízi) 
– közlekedési módot felölelő, többek között logisztikai és 
intelligens közlekedési rendszerekre is kiterjedő projektek, 
valamint a TEN-T technikai és pénzügyi végrehajtásáért felelős 
Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 
(TEN-T EA) elsősorban tevékenységi állapotjelentésekkel 
kapcsolatos dokumentumok és sajtóközlemények angolról más 
uniós nyelvekre történő fordításával bízta meg a Központot. 
→ A TEN-T EA számára kiszámlázott mennyiség: 286 oldal (2011-ben 203 
oldal) 

Az európai felügyeleti hatóságok (EFH-k) 

A három új európai felügyeleti hatóság, az Európai Bankhatóság 
(EBH), az Európai értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) és 
az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 
(EIOPA) 2011-ben vált a Központ ügyfelévé. Nagy kihívást 
jelentő feladatokat kell ellátniuk egy olyan időszakban, amikor 
Európának hatalmas pénzügyi válsággal kell szembenéznie. 

A hatóságok ezenkívül szorosan együttműködnek egymással 
annak érdekében, hogy a pénzügyi szabályozási szabályokat az 
egész Európai Unió területén következetesen alkalmazzák, és 
felderítik a pénzügyi stabilitást érintő lehetséges kockázatokat. 
A három hatóságnak nagyon hasonló fordítási és szerkesztési 
igényeik vannak, igen speciális terminológiát használnak és 
olyan, hazai lektorokból álló hálózattal működnek együtt, akik 
visszajelzést küldenek a fordításokról a Központ számára. 
2012-ben elég jelentősen nőtt az e három ügyfél számára 
elvégzett munka mennyisége (elsősorban iránymutatások 
fordítása), és ennélfogva az együttműködés optimalizálása 
céljából megnövekedett a fokozott információcsere iránti 
igény is. A Központ ezért októberben teljes napos közös 

szemináriumot szervezett 
a három hatósággal 
közösen21.
→ Az EBH számára kiszámlázott 
mennyiség: 3779 oldal (2011-ben 
341 oldal) 

→ Az ESMA számára kiszámlázott 
mennyiség: 3216 oldal (2011-ben 
487 oldal) 

→ Az EIOPA számára kiszámlázott 
mennyiség: 924 oldal (2011-ben 43 
oldal) 

Közös vállalkozások 
A hat közös vállalkozás 
számos területen 
tévekenykedik, a 
nanotechnológiától (ENIAC 

Közös Vállalkozás) és az innovatív gyógyszerektől (IMI Közös 
Vállalkozás) kezdve a Tiszta égbolt kezdeményezésekig. A 
Központ 2012-ben továbbra is segített a nyelvi igényeik és 
követelményeik teljesítésében azáltal, hogy nemcsak fordítást, 
hanem szerkesztési szolgáltatásokat is végzett a számukra. A 
lefordított dokumentumok elsődlegesen a vállalkozások éves 
beszámolóiról és költségvetéséről az Európai Számvevőszék 
által készített jelentésekre adott válaszok, valamint néhány 
igazgatási jellegű dokumentum, így például levelezések és 
pályázati felhívások voltak. 
→ Az ARTEMIS Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 42 oldal 
(2011-ben 86 oldal) 

→ A Tiszta égbolt közös vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 147 
oldal (2011-ben 42 oldal) 

→ Az ENIAC Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 100 oldal 
(2011-ben 42 oldal) 

→ Az F4E Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 375 oldal 
(2011-ben 151 oldal) 

→ Az FCH Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 88 oldal (2011-
ben 66 oldal) 

→ Az IMI Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 150 oldal (2011-
ben 285 oldal) 

→ A SESAR Közös Vállalkozás számára kiszámlázott mennyiség: 110 oldal 
(2011-ben 197 oldal) 

21 További információk a 19. oldalon olvashatók.

Frontex – a CdT látogatása során HR-ügyekben 
adott tanácsokat. 

BPHH – elsősorban védjegyekkel kapcsolatos 
projektek: Tr@Mark, utólagos minőség-ellenőrzés, 
dinamikus webalapú alkalmazás, EuroClass. 

OMBUDSMAN – „A helyes hivatali magatartás 
európai kódexe” című útmutató fordítása valamennyi 
uniós nyelvre és harmadik országok nyelveire. 

EFH-k – a fordítási mennyiségek jelentős 
növekedése, és rendszeres visszajelzés a nemzeti 
illetékes hatóságok hálózataitól. 
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Az ügynökségek költségvetési kiadványai 
A fent felsorolt ügyfeleknek végzett munka mellett a Központ 
továbbra is kapcsolattartóként működött az ügynökségek 
és a Kiadóhivatal között a költségvetési összefoglalók és 

költségvetés-módosítások, valamint azoknak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő kihirdetése tekintetében. Az év 
végéig összesen öt, 103 dokumentumot tartalmazó Hivatalos 
Lapot tettek közzé.

Potenciális ügyfelek 
Folynak az egyeztetések az Európai Bizottság Fordítási 
Főigazgatóságával (DGT) arról, hogy a Központ hogyan 
tudná változatosabbá tenni tevékenységeit, fenntartani vagy 
növelni a jelenlegi fordítási mennyiségeket, és új ügyfeleket 
szerezni. A DGT ezért vizsgálja a lehetőségeket a Központ 
és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatósága közötti több éve fennálló sikeres 
együttműködés nyomán. 

Egy másik lehetőség lehet a Központ alapító rendeletének 
módosítása, amely jelenleg nem teszi lehetővé a Központ 
számára, hogy nem uniós szervek számára dolgozzon. 
Tekintettel arra, hogy sor kerül majd ezen alapító rendelet 
felülvizsgálatára a Bizottság 2012 decemberében elfogadott 
ütemtervével összhangban, amely az Unió decentralizált 

ügynökségeivel kapcsolatos közös szemlélet nyomon 
követésével foglalkozik22, a Központ felmérést indított el azzal 
a céllal, hogy értékelje, a harmadik országokban található 
nemzetközi szervezetek milyen mértékben érdeklődnének a 
Központ nyelvi szolgáltatásai iránt, ha erre lenne lehetőség. 
2012 szeptemberében a Központ 70 nemzetközi szervezet 
számára küldött kérdőívet az IAMLADP-hálózat23 keretében. 
Tizenkét szervezet „Igen”-nel válaszolt, kilenc pedig a „Talán” 
választ adta arra a kérdésre, hogy igényt tartanának-e a 
Központtal való lehetséges együttműködésre. 

22 http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_
to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf
23 IAMLADP – Nyelvi Rezsimekkel, Dokumentációval és Közzététellel Foglalkozó 
éves Nemzetközi Találkozó (további információk a 26. oldalon olvashatók).

Ügynökségközi rendezvények 
Ügyfél-szemináriumok 

A Központ négy ügyfél-szemináriumot szervezett 
Luxembourgban a fordítói és a fordítási munkát támogató 
személyzet számára azzal a céllal, hogy további ismeretekre 
tegyenek szert az ügyfelek tevékenységi területeivel 
kapcsolatban, és eszmecserét folytassanak a nyelvi elvárások 
tekintetében. 

FRA 

FRA-szeminárium a JMO épületben (Európai Bizottság) 

Márciusban az FRA két, dokumentumszerkesztésre, 
-lektorálásra és -készítésre szakosodott képviselője 
előadásában nemcsak az Ügynökség szervezeti felépítéséről, 
tevékenységeiről és partnereiről nyújtott részletes áttekintést, 
de értékes információkkal szolgált a Központ fordítói számára 
az Ügynökség kiadvány-közzétételi politikájáról, valamint a 
szerkesztési és fordítás-ellenőrzési eljárásokról. A Központ 
munkatársai számára az előnyben részesített szakkifejezéseket, 
szabványszövegeket és az Ügynökség egyéb sajátos stílusbeli 
elvárásait ismertető magyarázatok voltak különösen 
hasznosak. Az FRA képviselői szerint a fő problémát az 

jelentette, hogyan kell a „szakkifejezéseket az adott nemzeti 
kontextusba” átültetni, azaz a fordítást megfelelően lokalizálni. 
Felismerték, hogy különösen nehéz a megfelelő terminusokat 
megtalálni, mivel mind az uniós, mind a nemzeti szakkifejezések/
jogszabályok tekintetében elfogadható változatot kell használni. 
Néhány szakkifejezés különösen problémásnak bizonyult, és 
szembetűnő ellentmondásokra derült fény azzal kapcsolatban, 
hogy a különböző országok hogyan értelmeznek bizonyos 
fogalmakat. 

Később az év során, miután a Központ kiváló minősítést 
kapott az Ügynökség 2011. évi éves jelentésének fordításáról, 
az FRA képviselői megerősítették, hogy a francia és német 
nyelvű fordítások lektorálása során megmutatkoztak az 
FRA-CdT közös szemináriumának előnyei. Kifejtették, hogy 
szeretnének erre a pozitív tapasztalatra alapozni a Központtal 
való együttműködés során. 

EKÜ 

FRA-szeminárium a Schuman épületben (Európai Parlament) 

Az EKÜ kommunikációs vezetőjével márciusban folytatott 
szeminárium három részből állt. Az első részben egy bemutató 
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keretében részletes információkkal szolgáltak az EKÜ 
feladatáról, szervezeti felépítéséről, uniós intézményekkel 
való együttműködéséről, nemzeti és nemzetközi szintű 
tevékenységeiről, valamint a legújabb környezetvédelmi 
irányzatokról. A bemutatót videó követte, amely politikai 
kontextusba helyezte az Ügynökséget és bemutatta azt a 
hozzáadott értéket, amelyet független elemzés- és 
értékelésszolgáltatóként képvisel a környezetvédelmi 
döntéshozók számára. Végül olyan összegző dokumentum 
megvitatására került sor, amely az EKÜ munkatársaitól a 
fordítás kapcsán érkezett visszajelzésekkel foglalkozott. 

Egyértelművé vált, hogy a környezetvédelem folyamatosan 
fejlődő, a terminológia terén is komoly kihívásokat támasztó 
terület, és a fordítók gyakran teljesen új kifejezések 
meghonosítói a saját anyanyelvükön. A környezetvédelmi 
témák emellett szorosan kapcsolódnak más szakpolitikai 
ágakhoz is, például az élelmiszer-biztonsághoz, a szállításhoz, 
a vegyi anyagokhoz és a munkahelyi egészségvédelemhez, 
így a fordítók a más szervezetek számára végzett munkájuk 
során szerzett tudásukat is jól hasznosíthatják. 

EBH, ESMA és EIOPA 

EFH-szeminárium a Schuman épületben (Európai Parlament) 

A három pénzügyi felügyeleti hatóság egymáshoz kapcsolódó 
feladataiból adódott a közös szeminárium ötlete, amelyre a 
Központ októberben kerített sort, és amelyet az Európai 
Parlament fordítóinak részvétele valódi intézményközi 
eseménnyé tett. 

A délelőtti program során az európai felügyeleti 
hatóságok képviselői bemutatták saját hatóságuk hatásköreit 
és céljait, nyelvi szabályrendszerét, valamint fordítási 
minőség-ellenőrző eljárásait. Előadásukból kiderült, hogy 
mindegyik hatóság szakértői hálózatot foglalkoztat az 
egyes tagállamokban, akik visszajelzést adnak a Központ 
fordításairól az adott nemzeti háttérnek megfelelően. A 
délutáni programban a Központ és az európai felügyeleti 
hatóságok képviselői részletesen foglalkoztak a fordításokra 
érkezett visszajelzések kezelésével és az EFH-k nemzeti 
lektoraitól eddig beérkezett észrevételek típusaival. 

A három hatóság által közösen használható terminológiai 
projekt létrehozásának céljából a Központ megkezdte a 
kifejezések kivonatolását a vonatkozó jogszabályokból és 
a Központ által a kérdéses hatóságok számára készült 
fordításokból, ideértve a nemzeti szakértőktől érkezett 
visszajelzéseket is. 

BPHH 

BPHH-szeminárium a JMO épületben (Európai Bizottság) 

Októberben került sor az EuroClass/EuroAce projekttel 
kapcsolatos szemináriumra, a BPHH jogi tanácsadójának 
részvételével. Az EuroClass adatbázis a BPHH biztosainak 
munkáját segíti az áruk és szolgáltatások automatikus 
osztályozásával, és mind a 27 tagállam tekintetében 
harmonizált megoldást kínál. Ahogy a BPHH jogi tanácsadója 
is kifejtette, az EuroClass adatbázis az áruk és szolgáltatások 
Nizzai Osztályozásának legújabb változatát alkalmazza, 
ezenkívül más, a Hivatal nemzetközi együttműködése során 
keletkezett adatbázisok tartalmát is felhasználja. 

A BPHH tervei szerint a velük együttműködő, védjegyekkel 
foglalkozó nemzeti hivatalok is javasolhatnak majd új 
kifejezéseket az áruk és szolgáltatások osztályozásához. 
Ezeket a kifejezéseket a BPHH új webszolgáltatási rendszeren 
keresztül juttatja majd el a Központnak. A Központ informatikai 
részlege olyan felületet hozott létre, amelyen keresztül a 
fordítók ellenőrizhetik, hogy az új kifejezések szerepelnek-e 
már a BPHH EuroClass adatbázisában, illetve fordításokat 
rögzíthetnek az összes uniós nyelven. 

A BPHH jogi tanácsadójának előadását a kifejezések 
feldolgozása során használt új munkafolyamatot és fordítói 
eszközt ismertető bemutató követte. A szeminárium nagyon 
hasznosnak bizonyult, hiszen számos kérdést tisztázott azzal 
kapcsolatban, hogy mit várnak a fordítóktól az új kifejezések 
és a nemzeti irodák által küldött javaslatok kezelése során. 
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Fordításminőség-biztosítás 
A fordításminőség-biztosítási cselekvési terv 
végrehajtásának állapota (TQAAP) 
A fordításminőség-biztosítási cselekvési tervet kétéves 
időszakra hagyták jóvá (2011–2012). Az előírt intézkedéseket 
az időszak végére 98,94%-ban végrehajtották. A tényleges 
eredmény és a 100%-os célkitűzés közötti eltérés 
áthidalása érdekében egyes intézkedések végrehajtása 
folytatódik (például a többnyelvű memóriák létrehozása az 
Euramis áttelepítésének keretében), és a 2013–2014-es 
fordításminőség-biztosítási cselekvési tervben is szerepelni 
fog. 
A legfontosabb fejlesztések a szabványos terminológiával 
és az informatikai eszközökkel foglalkozó szemináriumok 
bevezetése, a szövegpárhuzamosítási célú minőségbiztosítási 
eszköz kifejlesztése és a szabadúszóknak kiadott projektekhez 
tartozó fordítómemóriák biztosítása terén történtek. Emellett 
sor került a belső fordítóknak biztosított referenciaanyagokat 
tartalmazó adattárak alapos szerkezetátalakítására, valamint 
külső fordítók számára való hozzáférhetővé tételére is a 
kifejezetten szabadúszóknak létrehozott webhelyen keresztül 
elérhető tükrözött verzió formájában. 
Az év során hangsúlyt kapott a szabadúszók által készített 
fordítások értékelésének javítása – különféle célzott 
műhelytalálkozók keretében – és a belső fordítók új 
területekre vonatkozó speciális ismereteinek elmélyítése is. 
A szemináriumokon a három felügyeleti hatóság (EBH, ESMA 
és EIOPA) mellett az FRA, az EKÜ és a BPHH is részt vett24. 
A Központ nyelvspecifikus műhelytalálkozókat szervezett a 
francia csapat számára a szellemi tulajdonjog, illetve szlovák 
csapat számára a repülés témakörében25.
A közösségi védjegyek utólagos fordítási minőség-ellenőrzése 
mellett26 a Központ három utólagos ellenőrzési gyakorlatot is 
végzett a belső fordítók által fordított dokumentumokon. 
Az utólagos ellenőrzési gyakorlatok eredményei 2012-ben: 

32,2% 

40,3% 

25,8% 

1,6% 

A kiváló minőségűnek ítélt fordítások száma
A jó minőségűnek ítélt fordítások száma
Az elfogadható minőségűnek ítélt fordítások száma
A rossz minőségűnek ítélt fordítások száma

Az a tény, hogy a Központ majdnem hiánytalanul teljesítette 
a 2011–2012-es fordításminőség-biztosítási cselekvési tervét, 
egyértelműen mutatja a minőség kiemelt szerepét a Központ 
munkájában. Ez az elkövetkező években sem fog változni. 

24 További információk a 18. és a 19. oldalon olvashatók.
25 További információkért lásd az EUB és az EASA összefoglalóit a 8. és 9. oldalon.
26 További információk a 16. oldalon olvashatók.

Az ügyfelektől érkező visszajelzések kezelése: 
az ügyfél-elégedettségi űrlapokra vonatkozó 
statisztikai adatok és az ügyfél-elégedettségi 
űrlapok elemzésével foglalkozó negyedévi 
ülések eredményeképpen megvalósuló 
javulás 
Ügyfeleinek köszönhetően a Központnak visszaküldött ügyfél-
elégedettségi űrlapok27 visszaküldésének aránya meghaladta a 
2012. évi munkaprogramban meghatározott 5%-os célértéket. 
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Az ügyfelektől 2006 és 2012 között beérkezett 
ügyfél-elégedettségi űrlapok száma 

A visszaküldési arány növekedésének fő oka, hogy egyes 
ügyfelek rendszeres fordítás-ellenőrzési folyamatot vezettek 
be vagy az illetékes nemzeti hatóságokkal (például az európai 
felügyeleti hatóságokkal) vagy a belső munkatársakkal (például 
a Bíróság, az Eurofound) közösen. 
Az űrlapok a következőképpen oszlottak meg a négy kategória 
között: 

8% 

63% 

17% 

12% 

nagyon elégedett (a fordítás kiváló minőségű)
elégedett (a fordítás jó minőségű)
kevésbé elégedett (a fordítás elfogadható minőségű)
egyáltalán nem elégedett (a fordítás minősége nem elfogadható)

Az ügyfél-elégedettségi űrlapok megoszlása az elégedettségi 
szint alapján 

Meg kell jegyezni, hogy minden ügyfél-elégedettségi űrlapot 
következetesen egyesével dolgoznak fel, és az ügyfél-
elégedettségi űrlapok nyomon követésére szolgáló negyedéves 
találkozók keretében, amelyeken szélesebb körű korrekciós 
intézkedéseket vitatnak meg, további elemzésükre is sor kerül. 
Ezen intézkedések közül 35 összességében elsősorban az 
ügyfelek által kiemelt területeket érintette (terminológia és 
pontatlanság), amelyek 57,14%-át 2012 során sikeresen 
végrehajtották. 

27 Az ügyfelek számára rendelkezésre álló űrlap, amelyet kitöltve a Központ 
munkájáról adhattak visszajelzést.
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2011. évi ügyfél-elégedettségi felmérés 
A cselekvési terv végrehajtásának állapota 

2011. évi ügyfél-elégedettségi felmérés 
A 2011-ben lebonyolított ügyfél-elégedettségi felmérés 
nyomán, amelynek eredményei a tavalyi ügyféljelentésben 
szerepeltek, a Központ cselekvési tervet dolgozott ki a 2012–
2013-as időszakra nézve. A kérdőív különböző részeinek 
eredményei alapján (nyelvi minőség, szolgáltatásnyújtás, árak, 
ügyfélkapcsolatok stb.)28 kilenc intézkedési területet határozott 
meg. Ezek mindegyikét számos további specifikus (összesen 
20) részintézkedésre osztotta, amelyek az ügyfelek által 
kiemelt fő korrekciós javaslatokat tükrözték. 
2012-ben a fő hangsúly a következő nyolc részintézkedésre 
irányult a fordítás minőségbiztosításával kapcsolatban a 

28 A felmérésben érintett területekkel kapcsolatban további információk a 2011. évi 
ügyféljelentésben olvashatók: http://cdt.europa.eu/documentation/Pages/Activity-
report-and-work-programme.aspx

TQAAP29 keretében:
 Î együttműködés nyelvi kérdésekben az ügyfelek nemzeti 

szakértőkből álló hálózata közül néhány bevonásával; 
 Î a meglévő ellenőrzési modell felülvizsgálata; 
 Î harmadik országok nyelveivel kapcsolatos 

minőségbiztosítási folyamat rendszerezése; 
 Î a referenciaanyagok harmonizálása; 
 Î témaspecifikus szószedetek létrehozásának folytatása az 

ügyfelek számára; 
 Î ügyfélspecifikus fordítómemóriák létrehozása; 
 Î az ügyfelek elsődleges dokumentumainak 

szövegpárhuzamosításával kapcsolatos munka folytatása; 
 Î az ügyfélvisszajelzés nyomon követésének javítása 

azzal a céllal, hogy az ügyfelek által előnyben részesített 
terminológia, stílus stb. figyelembevételére kellő mértékben 
sor kerüljön. 

A Központ a felmérésben szereplő ügyféljavaslatokkal 
kapcsolatos további területek közül a fordítás-előrejelzési 
sablonokat érintő módosításokon (az ügyfelek költségvetési 
előrejelzéseihez a féléves megrendelésekkel együtt; az 
ügyfélportálon elérhetők), a Központ számlázási rendszerének 
és fordítási statisztikájának áttekintésén és a Központ által 
nyújtott szolgáltatásokról szóló célzott kiadványokon is 
dolgozni kezdett. 
2012 végére a Központ a tervezett intézkedések 66,66%-át 
hajtotta végre, míg a 33,33%-uk teljesítése folyamatban volt. 
A cselekvési terv eredményeiről szóló végleges összefoglaló 
közzétételére a 2013. évi jelentésben kerül majd sor. 

29 További információk a 20. oldalon olvashatók.

Ügyfélportál 
Főbb adatok 

Az ügyfélportál honlapja 
A Központ ügyfélportálja fennállásának második évében 
ismételten megbízható webes felületnek bizonyult, amelyen 
keresztül az ügyfelek nyelvi szolgáltatásokkal (fordítás, 
szerkesztés, terminológiai munkák stb.) kapcsolatos 
ajánlatokat kérhetnek a Központtól, letölthetik az elkészített 
dokumentumokat és a havi számlákat, valamint visszajelzést 
küldhetenek a Központ munkájáról. 

A Központ figyelmet fordít az ügyfelek képzésére, akik 
megerősítették, hogy fennakadások nélkül tudják napi 
szinten használni a portált. 2012 során a Központ informatikai 
segítségnyújtási részlege rendszeres működési és technikai 
támogatást nyújtott az ügyféloldalak felhasználóinak, és 
bizonyos esetekben a fordítások ellenőrzésében részt vevő 
nemzeti hálózataik tagjainak. 
A Központ két képzést szervezett Luxembourgban a témával 
kapcsolatban: januárban a Bíróság francia fordítási egységének, 
áprilisban pedig a BPHH új fordítási munkafolyamatáért felelős 
munkatársaknak. 
2012-ben 9499 megrendelés érkezett, és 38 217 
egyedi munka feltöltésére került sor a portálon keresztül. 
Az év végére 774 regisztrált felhasználója volt.
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Az ügyfélportállal kapcsolatos felmérés – A 
cselekvési terv végrehajtásának állapota 

A 2011-ben lebonyolított ügyfélportállal kapcsolatos 
felmérésből származó cselekvési terv részeként30 a Központ 
2012-ben kétszer is számos új funkcióval frissítette a portált. 
A változtatások egy része a Központ új árképzési struktúráját 
érintette, amelyet az igazgatótanács 2011 októberében 
fogadott el, másik része pedig az ügyfelek visszajelzéseinek 
eredményeképpen jött létre. 

A portálhoz 2012-ben hozzáadott új funkciók: 

 Î az árak új tarifákhoz való igazítása; 

 Î 2012. január 1-jétől az alkalmazandó tarifák az 
ajánlatkérésben megadott határidő alapján választhatók 
ki; 

 Î a szolgáltatás megadásával automatikus árkalkuláció 
(kalkulátor) biztosítása; 

30 A felméréssel kapcsolatban további információk a 2011. évi ügyféljelentésben 
olvashatók: http://cdt.europa.eu/EN/documentation/Pages/Activity-report-and-work-
programme.aspx. 

 Î a „rendkívül sürgős” és „hosszú határidős” árkategóriák 
feltüntetése; 

 Î új szerkesztési és ellenőrzési átfutási idők bevezetése; 

 Î az ajánlatkérésben megadott adatok alapján (mennyiség, 
sürgősség stb.) alaphatáridők feltüntetése; 

 Î korai figyelmeztető üzenet megjelenítése, ha az 
ajánlatkérésre a munkaidő lejárta előtt öt perccel kerül sor; 

 Î az ajánlatkérés törlésére szolgáló gomb bevezetése; 

 Î belső ügyfél-azonosítók feltüntetése az e-mailek 
tárgymezőjében, amelyek alapján a kész fordítások 
visszaküldhetők az ügyfélnek; 

 Î a számlák elrendezésének javítása. 

A Központ informatikai irányító bizottsága rendszeresen 
felülvizsgálja az ügyfélportál cselekvési tervét az átfogó 
informatikai projektterv alapján, a portált érintő leendő 
módosítási prioritások meghatározására pedig folyamatos 
jelleggel kerül sor. 

Munkafolyamat-optimalizálás és innováció 
Az új fordítási munkafolyamat-szervezési 
rendszer kialakítása (e-CdT) 

A Központnál használt, 
fordítási munkafolyamat-szervezési alkalmazások élettartama 
a végéhez közeledik. Az e-Cdt projekt elindításának célja az 
volt, hogy felváltson egy sor meglévő alkalmazást. Az új 
rendszernek ezenkívül sokkal automatizáltabban, nagyobb 
rugalmassággal kell működnie, és amennyiben lehetséges, 
újításokat kell bevezetnie a Központ munkamódszereit 
illetően. 

Egy külső tanácsadó vállalat 2011-ben végzet piackutatása 
alapján a Központ felső vezetése úgy döntött, ajánlati felhívás 
keretében vásárolja meg a munkafolyamat-szervezésre 
alkalmas rendszert. 

A követelmények összegyűjtése és összeállítása után 
számos tájékoztató és a rendszervalidálási műhelytalálkozót 
szerveztek valamennyi érintett osztály és részleg képviselőinek 
részvételével, amelyeken viszonylag nagy számú problémára 
és kérdésre találtak választ. A frissített követelményeket az 
informatikai részleg, az adatvédelmi tisztviselő és a biztonsági 
tisztviselő ellenőrizte. 

A nyár végére bővült a projektcsoport ismerete a megvásárolható 
termékek által kínált funkciókat illetően, és a csoport felismerte, 
hogy a piacon levő termékek által kínált funkciók és a Központ 
elvárásai között sokkal nagyobb szakadék tátong, mint azt 
a 2011. évi piackutatás után becsülték. Kiderült, hogy egy 

adott piaci megoldás kiválasztásának megvalósíthatóságát 
alaposabban kell elemezniük. 

e-CdT-műhelytalálkozó 

A követelmények átfogó elemzése, a tervezett migrációs 
útvonal, valamint az ügyfelek elvárásainak teljesítése 
érdekében meglehetősen rugalmas rendszer iránti igény 
alapján egyértelművé vált, hogy egyetlen, a kereskedelemben 
kapható munkafolyamat-támogató eszköz sem tartalmaz 
elegendő funkciót ahhoz, hogy ellássa a Központ alapvető 
üzleti tevékenységeihez kötődő eljárásokat. Az 
alaptevékenység sajátosságai és pénzügyi 
kontrollmechanizmusai, valamint a működésére vonatkozó 
jogi és műszaki korlátok miatt a Központ informatikai 
irányítóbizottsága 2012 végén az eredeti terv helyett, miszerint 
kereskedelemben kapható kész megoldást vásárol, a 
különféle modulok testre szabott, belső fejlesztése mellett 
döntött, az év során összegyűjtött feladat-hatókörök és 
követelmények alapján. 



23

A technológiafigyelés mint az innováció 
eszköze 

A technológiafigyelés a műszaki és módszertani fejlesztések 
és változások folyamatos figyelését és kiértékelését jelenti. Ez 
a Központ nyelvi szolgáltatóként nyújtott alaptevékenységére, 
valamint az informatikai eszközöket és technológiákat 
alkalmazó egyéb tevékenységekre egyaránt vonatkozik. A 
tevékenység célja az olyan innovatív megoldások felderítése, 
amelyek fejlődési lehetőségeket jelenthetnek a Központ 
számára. 

A Központ különféle tevékenységei ezen a területen a 2. éves 
technológiafigyelési jelentésben vannak dokumentálva. 

Az év során a Központ tíz piaci eszközt értékelt ki, amelyek 
a következő igényekre jelenthetnek megoldást: PDF-fájlok 
konvertálása, referenciaanyagok kutatása, minőségbiztosítás 
és többnyelvű dokumentumok szövegpárhuzamosítása. 
Egyes esetekben az eredmények indokolják a tesztek 
folytatását 2013-ban. 

A más nyelvi szolgáltatókkal ápolt formális és informális 
kapcsolatok a Központ legértékesebb információforrásai 
közé tartoznak. Ebben a kontextusban az intézményközi 
együttműködés a szinergiák fontos katalizátora: a Központ 
az összes többi uniós fordítószolgálattal együtt részt vesz az 
intézményközi nyelvi technológiafigyelő csoport munkájában. 
A csoport célja az új eszközökkel kapcsolatos információk 
kicserélése, és a közös igények meghatározása. A csoport 
2012-ben négyszer ült össze, és számos témakörben folytatott 
eszmecserét (munkafolyamat-támogató eszközök, távmunka, 
nyelvi ellenőrző eszközök, konvertálás más formátumokról és 
különféle formátumok összehasonlítása, nem fordítók által 
használt XML-készítő eszközök, terminológiakivonatolás, 
elektronikus szótárak stb.). 

Gépi fordítás 

A Központ továbbra is szoros figyelemmel kíséri 
az Európai Bizottság gépi fordítási projektjét, 
az MT@EC projektet . Októberben a Központ egy munkatársa 
intézményközi csereprogram keretében részt vett a Bizottság 
gépi fordítással foglalkozó csapatának munkájában. Így 
lehetőség nyílt az ilyen típusú eszközök által jelentett 
lehetőségek és kihívások jobb megismerésére. 

A Központ emellett megkezdte a gépi fordítással kapcsolatos 
lehetőségek felderítését is, nevezetesen az egyéni igényekre 
szabott, adott témakörben használható fordítóprogramok 
fejlesztésének lehetőségeit vizsgálta. 

Nyelvi szolgáltatásokkal kapcsolatos 2012. 
évi piackutatás 

A Központ piackutatást végzett, amelynek keretében 
a magánszektorban működő 43 nyelvi szolgáltatóval 
kapcsolatos adatokat gyűjtötte össze. A tanulmány felsorolja 
az elérhető szolgáltatásokat és termékeket, és összehasonlítja 

őket a Központ kínálatával. Az eredmények alapos elemzését 
követően a jelentés a következő következtetésekkel és 
ajánlásokkal zárul: 

 Î A felmérésben részt vevő vállalatok 
többsége fordítóiroda helyett nyelvi 
szolgáltatóként definiálta magát, amelyek 
nemcsak fordítási szolgáltatásokat, hanem 
az ügyfelek lehetséges nyelvi igényeivel 
kapcsolatos valamennyi területre kiterjedő 
szolgáltatásokkal kecsegtetnek. 

 Î Nagy hangsúlyt fektetnek a webalapú 
kiadványok fordítására vagy lokalizálására. 
A kiadványszerkesztés sok nyelvi 
szolgáltató szolgáltatásának szerves részét 
képezi. 

 Î A legtöbb nyelvi szolgáltató ezenkívül a 
rugalmasságot (határidők, mennyiségek, 
IT-eszközök, egyedi megoldások stb. 
tekintetében) tartja az ügyfélkapcsolatokban 
az egyik legfőbb értéknek. 

A tanulmányt követően a Fordítóközpont vezetősége úgy 
döntött, hogy munkacsoportot állít fel, amely egyrészről az 
általános tanulságokból adódó intézkedések bevezetésével, 
másrészről a Központ szolgáltatásainak további 
diverzifikálásával foglalkozik majd. 

A Központ ügyfelei között 2013-ban felmérésre kerül majd sor, 
az új szolgáltatásokra való igény felderítése érdekében. 

Új fordítástámogató eszköz 

Az új számítógépes fordítástámogató (CAT) eszközről szóló 
intézményközi ajánlati felhívást az Európai Bizottság Fordítási 
Főigazgatósága 2010-ben írta ki. 2012 októberében az SDL/
Trados vállalattal kötöttek szerződést. A döntést követően 
az SDL Trados munkatársaival folytatott számos egyeztetés 
során körvonalazódtak az új CAT-eszköz megkívánt jellemzői, 
nevezetesen a következők: 

 Î egyetlen szerkesztési platform minden 
dokumentumformátumhoz (többek  között MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint, HTML, XML, RTF, PDF 
stb.), azaz a dokumentumtartalom és -formátum 
elválasztásának lehetősége, ami csökkentheti a fordítások 
utólagos formázási igényeit; 

 Î változások nyomon követésének kezelése; 

 Î valós idejű minőségbiztosítás (számok, nyelvspecifikus  
számformátumok stb. ellenőrzése). 

Az új CAT-eszközre való átállást 2013-ra ütemezték. 
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A dokumentumok részben automatikusan 
történő nyelvi előkészítése 

A fordítási megrendelések elő- és utókezelése – azaz a 
fordítások megfelelő nyelvi és technikai előkészítése és a 
végeredmény kompatibilitásának biztosítása – a Központ 
nyelvi és technológiai támogatási részlegének fontos feladata. 
A folyamat hatékonyságának növelése érdekében számos 
automatizált eljárást vezettek be a Központ munkafolyamatába, 
nevezetesen a következőket: 

 Î a Word, HTML- és XML-formátumú dokumentumok 
technikai kezelése; 

 Î a beérkező dokumentumok terminológiai jelölésekkel való 
ellátása a jóváhagyott ügyfélszószedetek alapján; 

 Î a dokumentumok automatikus osztályozása előre definiált 
kulcsszavak alapján; 

 Î az új fordítási egységek automatikus exportálása a 
Translator’s Workbench program fordítómemóriáiból a 
központi Euramis adattárba; 

 Î a szövegpárhuzamosítás minőségének kiértékelése a TMX 
Tool Box használatával; 

 Î az előfeldolgozással kapcsolatos visszajelzés 
lehetőségének biztosítása a fordítók számára. 

A beérkező dokumentumok terminológiai jelölésekkel való ellátása a 
jóváhagyott ügyfélszószedetek alapján 

A külső fordítási szolgáltatók utólagos 
ellenőrzésének új módszere 

A Központ nagy mennyiségű fordítást szervez ki külső 
alvállalkozók számára. A már meglévő minőségbiztosítási 
intézkedések (vagyis a külső fordítások kiértékelése és 
lektorálása) mellett a Központ bevezeti a külső nyelvi 
szolgáltatók ellenőrzését is. Ennek az intézkedésnek az a célja, 
hogy a minőséget érintő szerkezeti problémák azonosítása 
révén folyamatosan javítsa a nyújtott szolgáltatások színvonalát. 

2012-ben a Központ kidolgozta ezeknek az ellenőrzéseknek 
a módszertanát, amelyben meghatározza az ellenőrizendő 
szolgáltatók kiválasztásának feltételeit és az ellenőrzéshez 
használt általános eljárásokat. Az első próbaellenőrzésekre 
2013-ban kerül sor. 
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IV. A FORDÍTÓKÖZPONT MÁSODIK FELADATA 

Intézményközi tevékenységek 
Az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási 
Bizottság (ICTI) ülései és munkacsoportjai 

Második feladatához, az intézményközi együttműködés 
előmozdításához híven a Központ a következő ICTI31 
projektekben és munkacsoportokban vett részt: IATE, 
Quest, Euramis, fő teljesítménymutatók (KPI), nyelvi 
technológiafigyelés, DocFinder, HR-munkacsoport, jövőbeli 
CAT-eszközre vonatkozó intézményközi ajánlati felhívás. A 
Központ emellett intézményközi találkozót szervezett cseh 
terminológusok és fordítók számára, valamint nyelvi ellenőrző 
és nyelvi eszközökkel kapcsolatos képzést is indított három, 
az ICTI munkájában részt vevő intézmény részére. A Központ 
az éves JIAMCATT-konferencián is részt vett. Az alábbiakban 
a Központ 2012-es tevékenységeivel kapcsolatos további 
információkat foglaljuk össze: 

Európai interaktív terminológia (IATE) 

Az intézményközi IATE-adatbázis 
karbantartása az IATE partnereinek nevében 

ate
A Fordítóközpont a korábbi évekhez 
hasonlóan műszaki támogatást 
nyújtott az IATE-adatbázishoz, 
miközben az intézményközi IATE-
irányítócsoport (IMG) elnöki 
szerepét is betöltötte. A Központ 
feladatai közé tartozik a Fordítási 

Koordinációs Bizottság (CCT) felé történő jelentéstétel az IMG 
tevékenységéről, az IATE partnerszolgáltatók általi 
használatáról, a költségvetéssel kapcsolatos ügyekről és a 
külső felektől érkező együttműködési kérelmekről. 

A statisztikai adatok szerint az IATE használata továbbra 
is elterjedt az uniós nyelvi szolgáltatók körében. A belső 
felhasználóktól érkező lekérdezések száma közel egymillióval 
növekedett (11 178 323). Más mérőszámok azt jelzik, hogy az 
uniós fordítási szolgáltatók munkatársai folyamatosan bővítik 
és módosítják az IATE kifejezéstárát, így biztosítva annak 
naprakészségét. Emellett az ismétlődő bejegyzések száma 
kis mértékű csökkenést mutat. 

31 ICTI: Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság.
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Az IATE belső változatában megadott lekérdezések száma  
(negyedéves lebontásban) 

Az IATE-rendszer 2012-ben bevezetett technikai 
fejlesztései között a következők szerepeltek: 

 Î szó tövesítés-támogatás32 hozzáadása az IATE keresési 
algoritmusához; 

 Î az IATE találati listájának áttekinthetőbb rendezése és 
megjelenítése; 

 Î az IATE-bejegyzések összevonására vonatkozó 
korlátozások eltávolítása az adategységesítés 
elősegítéséhez; 

 Î az IATE-adatbázisba való felvétel előtti állapotban lévő 
bejegyzések azonosítására szolgáló funkciók hozzáadása 
az ellenőrzőmodulhoz. 

Az alkalmazást egy erre a célra létrehozott intézményközi 
munkacsoport vizsgálta felül, és számos funkcióbeli 
javítást javasolt az ergonómiával és az egyszerű 
használhatósággal, a kezelési funkciók fejlesztésével, 
valamint a közös munkát elősegítő megoldások hozzáadásával 
kapcsolatban, amelyeknek megvalósítása a jövőben várható. 

Az intézményközi terminológiai portál közös 
munkaterületként való használatának ötletét a terminológiával 
kapcsolatos információk megosztásához (szószedetlisták, 
eszközök, cikkek stb.) az IMG 2011-ben fogalmazta meg, és a 
CCT 2012 végén hagyta jóvá. A portál bevezetésére 2013-ban 
kerül sor. 

Miután az új CAT-eszközre vonatkozó intézményközi 
ajánlati felhívást 2012 októberében közzétették, az IMG 
megvitatta a CAT-eszköz és az IATE közötti integráció 
lehetőségeit. 

Az IMG az IATE szerzői jogi nyilatkozatának felülvizsgálatán 
is dolgozik, mivel az jelenlegi formájában túlzottan korlátozó 
jellegű. A Fordítási Főigazgatóság jogi tanácsadóival folytatott 
egyeztetések során előrelépést értek el a témában. 

Az IMG emellett számos együttműködési javaslatot 

32 A „szótövesítés” definíciója a 11. oldalon található
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és az IATE adatbázisához való kiemelt szintű hozzáférésre 
vonatkozó kérést is kapott külső felektől 2012-ben. A megfelelő 
esetekben az IMG formális javaslatot nyújtott be a CCT 
számára. 2012-ben a következő kérelmeket hagyták jóvá: 

 Î Metakeresés az IATE nyilvános adatbázisában a Lett 
Tudományos Akadémia terminológiarendszerével, az 
AkadTerm eszközzel. 

 Î Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) az 
IATE terminológiájának elektronikus formátumban való 
exportálását kérte egy belső, bizalmas dokumentumokhoz 
használt gépi fordítóeszközben való alkalmazáshoz. 

 Î Egy PhD-hallgató kérése: a PhD-kutatás olyan 
fordítómemória-rendszerrel foglalkozott, amely 
támogatja a forrás- és célszövegek mondatszint alatti 
szövegpárhuzamosítását. A hallgató tartományspecifikus 
IATE-terminológia használatával kívánta ellenőrizni az 
eredmények helyességét. 

LISE-projekt (Jogi nyelvi átjárhatósági szolgáltatások): 
miután a CCT jóváhagyta a projekt felhasználói csoportjához 
való csatlakozást, az IATE csapata mintát biztosított a LISE 
számára az IATE adataiból. A projektben részt vevő partnerek 
jelenleg az adatok elemzését végzik azzal a céllal, hogy 
bemutassák a LISE egységesítési és feltisztítási eszközeinek 
hasznosságát az ilyen típusú adatok kezelésében. Az IMG 
számára először 2012 októberében bemutatott eredmények 
ígéretesnek tűnnek. 

Cseh terminológusok és fordítók 
intézményközi találkozója 

Fordító a cseh terminológusok intézményközi találkozóján 

2012. május 23-án a Központ intézményközi találkozót 
szervezett cseh terminológusok és fordítók számára. Erre a 
találkozóra évente egyszer kerül sor, és a részt vevő 
intézmények egymást váltva szervezik. A találkozón nyolc 
intézmény képviselői vettek részt: az Európai Unió Tanácsa, az 
Európai Parlament, az Európai Bizottság, a Számvevőszék, a 
Bíróság, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság közös cseh fordítószolgálata, az Európai 
Unió Kiadóhivatala és a Központ. 

A találkozó során a résztvevők bemutatták az intézményükben 
folyó terminológiai munka újdonságait, és számos 
terminológiai kérdést megvitattak. Megegyeztek például az 
IATE cseh nyelvű bejegyzéseinek harmonizálásában, továbbá 
jóváhagyták az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató 
frissítését (Negyedik rész – Cseh nyelvű kiadványok) az uniós 
jogszabályokban használt szabványos kifejezésekkel. 

A cseh terminológusok és fordítók együttműködése nem 
csak ezekre a találkozókra korlátozódik. Egész évben 
szoros kapcsolatban állnak, hogy meg tudják oldani a sürgős 
terminológiai kérdéseket, a más nyelvi csoportok intézményközi 
terminológiai együttműködéséhez hasonlóan. 

IAMLADP 2012 

IAM
LADP

A 2012-es Nyelvi Rezsimekkel, 
Dokumentációval és Közzététellel 
Foglalkozó éves Nemzetközi 
Találkozóra (IAMLADP) az ENSZ 

szervezésében, New Yorkban került sor 2012 júniusában33. Az 
eseményen, amelyen 63 különböző nemzetközi szervezet 
több mint 135 küldöttje vett részt, a Központ igazgatója és az 
általános ügyek osztályának vezetője képviselte a Központot. 

A találkozón különféle jelentések bemutatására került sor: 

A JIAMCATT34 találkozóról szóló jelentés, amelyet az Európai 
Számvevőszék mutatott be, egyértelművé tette: napjainkban 
kulcsfontosságú kérdés, hogy a lektorálással kiegészített 
gépi fordítás miként javíthatja a munka hatékonyságát. Az 
Európai Bizottság saját MT@EC gépi fordítórendszerét 
ismertette, az ENSZ pedig bemutatta, hogyan működik 
együtt a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO) egy új 
gépi fordítórendszer létrehozásában az angol–spanyol és az 
angol–arab nyelvpárhoz. Több szervezet rámutatott: a gépi 
fordítás segítségével az is eldönthető, hogy szükség van-e az 
adott dokumentum fordítására. 

A teljesítménykezelési jelentésben számos ügyfélfelmérés és 
teljesítménymutató is szerepelt. A felmérések rávilágítottak 
arra, hogy a panaszkezelés és a minőségbiztosítás kérdése 
rendkívül aktuális a fordítási szolgáltatások terén. 

Közös képzési vállalkozások (JTV-k) 

A közös képzési vállalkozásokkal (JTV-k) foglalkozó jelentés, 
amelyet a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) képviselője 
mutatott be az IAMLADP-n, világosan jelezte a Központ aktív 
részvételét. Az új nyelvi eszközökkel foglalkozó JTV – amelyet 
a Központ hozott létre és 2012 januárja óta kínál – rendkívül 
sikeresnek bizonyult. 2012-ben a Központ körülbelül 500, az 

33 Az IAMLADP fő célkitűzése, hogy javítsa a konferencia-, nyelvi és kiadási 
szolgáltatások hatékonyságát, minőségét és költséghatékonyságát az egyes 
részt vevő szervezeteken belül azáltal, hogy vezetőik számára olyan egyedülálló 
fórumot kínál, ahol információkat cserélhetnek, megoszthatják a szabályokkal és 
gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalataikat, összevonhatják erőforrásaikat a közös 
feladatokhoz, valamint előmozdíthatják a képzést és a személyzeti csereprogramokat. 
34 A JIAMCATT (Számítógépes fordítás- és terminológiatámogatási nemzetközi éves 
találkozó) találkozóval kapcsolatos további információkat lásd a 27. oldalon.
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IAMLADP és az ICTI intézményeiből érkezett résztvevőnek 
ajánlotta fel ezt a képzési megoldást. A házigazdák a 
következők voltak: a Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf, 
2012. január), az Európai Központi Bank (Frankfurt, 2012. 
július és augusztus), az ENSZ Libanoni Különleges Bírósága 
(Hága, 2012. szeptember), az Európai Számvevőszék 
(Luxembourg, 2012. november), a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (Genf, 2012. november) és az Európai Beruházási 
Bank (Luxembourg, 2012. december). 

A Központ fordításlektorálással foglalkozó JTV-t is szervezett 
a Libanoni Különleges Bíróságon és a Hágai Nemzetközi 
Büntetőbíróságon 2012 októberében. 

Emellett a Központ „Közgazdaságtan laikusoknak” címmel 
JTV-t szervezett az IAMLADP és az ICTI intézményei számára 
2012 júniusában. 

„Közgazdaságtan laikusoknak” címmel JTV-t 

A JTV-k az IAMLADP kiemelt eseményei: ez idáig több mint 
1500 résztvevőnek kínáltak fel ilyen lehetőséget. A 
visszajelzések igazolják, hogy a JTV-k nemcsak jól 
megvalósíthatók és viszonylag könnyen kivitelezhetők, hanem 
előnyeik is vannak a hagyományos képzési módszerekkel 
szemben a kínált szakértelem minősége (rendszeren belüli 
szakismeret), a költséghatékonyság, valamint a különböző 
szervezetek munkatársai közötti interakcióból és 
információmegosztásból származó hozzáadott érték terén. 

JIAMCATT 2012 

A Központ részt vett a 2012-es 
Számítógépes fordítás- és 
t e r m i n o l ó g i a t á m o g a t á s i 
nemzetközi éves találkozón 
(JIAMCATT) is, amelyet az 
Európai Parlament szervezett 

2012 áprilisában Luxembourgban. Számos nemzetközi 
szervezetből érkeztek résztvevők, hogy megismerjék a 
fordítóipar legújabb fejleményeit és irányzatait. A találkozók 
története során első alkalommal a konferenciát webes 
közvetítésen keresztül is figyelemmel lehetett kísérni. A 
találkozó olyan aktuális kérdésekkel foglalkozott, mint a gépi 
fordítás (MT), a rendszerek átjárhatósága, valamint az új 
CAT-eszközök. 

A főbb következtetések/tendenciák a következők voltak: 

 Î A gépi fordítás jelenleg lektorálás nélkül nem produkál 
közzétehető minőségű szöveget. 

 Î A gépi fordítás lektorálása könnyebb, mint a fordítás, de 
nehezebb, mint az emberi fordítások lektorálása. 

 Î A gépi fordítás lektorálása az automatikus utófeldolgozással 
könnyebbé tehető. 

 Î A fordítóipar figyelme a fordításról a lektorálás felé 
tolódik el (gépi fordítások utólagos szerkesztése és nem 
anyanyelvi, második nyelvet beszélők által készített 
fordítások lektorálása ).

A WeBiText fordításkereső eszközt35, amelyet a 
JIAMCATT találkozón mutattak be, a Központ a kipróbálás 
során felhasználóbarátnak és hasznosnak ítélte. 

35 A WeBiText olyan online referenciaeszköz, amellyel a nyelvi szakemberek 
kereséseket végezhetnek (szavakra vagy kifejezésekre) előre kiválasztott kétnyelvű 
webhelyeken.

Egyéb külső kapcsolattartási tevékenységek 
Kapcsolattartás a tagállamok egyetemeivel 

A Központ hű maradt ahhoz az elvéhez, hogy kapcsolatokat 
építsen ki a tudományos világgal. Ezért bemutatókat tartott 
a következő öt felsőoktatási intézmény oktatási szervei 
számára: az Université de Louvain-la-Neuve; a Liège-i 
Egyetem; az Oslói Egyetem; a Rennes-i Lycée Jeanne d’Arc 
és a Ljubljanai Egyetem. Az izlandi külügyminisztérium fordítói 
szintén látogatást tettek a Központban azzal a céllal, hogy a 
fordítók kiszervezésével és a szabadúszó fordítókkal folytatott 
munkáról tájékozódjanak, és hogy további információkat 
szerezzenek az IATE adatbázisáról és a terminológiakezelés 
módszereiről. 

A korábbi évekhez hasonlóan a Központ egyik fordítója 
jogi és gazdasági fordítási témájú szemináriumot tartott a 
spanyolországi Valladolidi Egyetem Fordító- és Tolmácsképző 

Tanszékén. A Központ ezenkívül az Institut Supérieur de 
Traducteurs et Interprètes – ISTI (Brüsszel, 2012. május) 
hallgatói számára szemináriumot szervezett a legjobb 
fordításlektorálási módszerekről, míg az Institut Libre 
Marie Haps (Brüsszel, 2012. november) diákjai előadást 
hallgathattak meg a pénzügyi hatóságoknak készített 
fordítások témakörében. 

A számos egyetemmel (az Université de Vincennes à Saint-
Denis, az ISTI, az Institut Libre Marie Haps, a Liège-i Egyetem,a 
Szentpétervári Egyetem, az Oslói Egyetem) kialakított 
kapcsolatoknak köszönhetően a Központ nagyobb rálátást 
nyert az egyetemek működésére, és ígéretes kilátásokkal 
megalapozta a jövőbeli együttműködés lehetőségét a fordítás 
minőségbiztosítása (különösen harmadik országok nyelvei 
tekintetében) és a nyelvi technológiafigyelés terén. 
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A Rennes-i Lycée Jeanne d’Arc intézményben tartott bemutató 

Gyakornokok a Központban 

A felsőoktatási intézmények oktatási szerveivel való 
kapcsolatépítés részeként a Központ 2012 elején gyakornoki 
programot hirdetett meg. A sikeres kiválasztási folyamat 
után három gyakornok csatlakozott a Központ munkájához 
három–négy hónapos időtartamra a Máltai, a Salamancai és 
a Trieszti Egyetem diákjai közül, hogy máltai és horvát nyelvű 
dokumentumok terminológiai projektjeiben vegyenek részt. A 
Központ rövidebb tanulmányi időszak keretében két egyetemi 
diákot is üdvözölhetett gyakornokai között (a Swansea-i 
Egyetemről és a Bécsi Egyetemről). 

Uniós intézmények gyakornokainak szóló 
bemutatók 

A Központ folytatta az uniós intézmények gyakornokainak 
szóló képzések szervezését, különösen az Európai Parlament 
gyakornokai számára. 2012 során nyolc csoport (összesen 197 
gyakornok) vett részt a képzéseken. 

Képzések az Európai Parlament gyakornokai számára 

A Bizottság két információs találkozót szervezett (egyet 
márciusban, egyet pedig októberben) alkalmanként több mint 
50 új Blue Book-gyakornok részvételével, akik különböző 
főigazgatóságokon kezdték meg gyakornoki idejüket. Az 
eseményekre a Központ is meghívást kapott a tevékenységeinek 
bemutatása céljából több luxemburgi főigazgatóság mellett, 
amelyek helyet biztosítottak a gyakornokoknak. 
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V. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 
A Fordítóközpont – gyakorlati útmutató 
ügyfelek részére, internetes változat 

2011 végén a Központ 
kiadványt adott ki „A 
Fordítóközpont –
gyakorlati útmutató 
ügyfelek részére” 
címmel, amelynek 
célja, hogy gyakorlati 
információkkal szolgáljon 
az ügyfelek számára a 

Központtal való mindennapi együttműködés megkönnyítése 
érdekében. Az útmutatót PDF-formátumban tették elérhetővé 
az ügyfélportálon. 2012 során a Központ interaktív internetes 
kiadvánnyá konvertálta a brosúrát, amelyet 2013-ban fog 
elindítani a portálon. 
https://clientportal.cdt.europa.eu 

A Központ nyilvános weboldalának 
használatával kapcsolatos statisztikák 

A Központ nyilvános 
weboldalát több mint 
147 ezren látogatták 
meg 2012 során. Az 
á l lásh i rdetéseket , 
a gyakornoki 
lehetőségeket, az 
ajánlati és pályázati 
f e l h í v á s o k a t 
t a r t a l m a z ó 
oldalak voltak a 

legnépszerűbbek. 
A weboldal 23 uniós nyelven érhető el, de elsősorban angolul, 
franciául, olaszul, németül és spanyolul olvassák. A statisztikai 
adatok azonban azt mutatják, hogy a látogatók szívesen vennék, 
ha a weboldal tartalma más uniós nyelveken is megjelenne. 
Havonta átlagosan két hírt tesznek közzé a nyilvános 
weboldal kezdőlapján, amelyek számos, többek között 
ügyfélrendezvényekkel, a Központ nyelvi szolgáltatásaival, a 
bevált módszerek cseréjével, ügynökségközi és nemzetközi 
együttműködéssel, vállalati társadalmi felelősségvállalással 
stb. kapcsolatos témákat ölelnek fel. 
http://www.cdt.europa.eu 

A Központ a Facebookon – Statisztikai adatok 
egy év távlatában 

2012-ben egyre 
népszerűbbé vált a 
Központ Facebook-oldala. 
A 2011. év végi indulását 
követően a Központ 
oldalát számos fordító, 
nyelvész, hallgató, ügyfél, 
más uniós intézmények 
munkatársai, tudományos 
közösségek tagjai stb. 

látogatták meg, 2012 végére összesen pedig több mint hatszáz 
követő lájkolta. 
A legnépszerűbb posztok a Központ mindennapi életével (főleg 
a Központ tevékenységeit bemutató, külső hallgatóságnak 
tartott előadások voltak, vélhetően mert a résztvevők lájkolják a 
Központ oldalát az eseményeket követően), álláshirdetésekkel, 
ajánlati felhívásokkal és a fordítási üzletágat nagy 
általánosságban érintő hírekkel (kiadványok, főbb események 
stb.) voltak kapcsolatosak. 
Sokan a Központ weboldaláról navigáltak a Facebook-oldalra 
és fordítva, a Facebook-oldal is fontos forrásnak bizonyult a 
CdT weboldalának meglátogatásához. 
http://www.facebook.com/translationcentre 

A nyelvi központ – a Fordítóközpont ügyfeleknek 
szóló hírlevele, 2. kiadás 

A Központ az ügyfeleinek szóló 
hírlevele második számát 
(A nyelvi központ címmel) az 
igazgatótanács 2012. októberi ülésén 
mutatta be. Az első szám esetében 
elfogadott szemléletet követi, 
nevezetesen a szervezet részeinek, 
az egyedi működési kérdéseknek, 
valamint az ügyfelek érdeklődésére 
számot tartó legfrissebb híreknek a 
bemutatását. A kiadvány ezúttal a 
Központ költségvetési és pénzügyi 

csoportját, a számviteli csoportját és az informatikai támogatási 
munkatársait mutatta be, és elsősorban a fordítással és más 
nyelvi munkával kapcsolatos költségvetési előrejelzésekkel, a 
kiszervezett fordítások ellenőrzésével, valamint a terminológiai 
erőforrások létrehozásával foglalkozott. A hírlevél kitért a 2008 
óta a Központ által megszervezett ügyfél-szemináriumok 
áttekintésére is. 
A kiadvány célja, hogy az ügyfelek sokkal átfogóbb képet 
kaphassanak a fordítási szolgáltatójukról az Unió többnyelvű 
kontextusában. 

A 2013. évi kommunikációs keret és cselekvési 
terv felülvizsgálata 

A Központ annak érdekében, hogy 
az ügyfelekkel és más érdekelt 
felekkel folytatott kommunikációs 
politikájával és a legutóbbi szervezeti 
előrelépésekkel összhangban levő 
kommunikációs keretet hozzon 
létre, felülvizsgálta a belső és 
külső kommunikációját ismertető 
dokumentumokat. A felülvizsgálat 
eredményeképpen egyedülálló, 
átfogó keret született meg, amely 
a vállalati kommunikáció minden 

szempontjára kiterjed. E keret gyakorlatba való átültetésének 
érdekében a Központ cselekvési tervet dolgozott ki 2013-ra 
nézve.
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VI. mellékleTek 

A Fordítóközpont szervezeti ábrája 

 

Fordítási osztály 

Az igazgató asszisztense / Az igazgatótanács titkársága  
Az igazgató hivatalának titkársága 

Stratégiai  
tervezési és monitorozási részleg 

Gailė Dagilienė  
igazgató 

Igazgatótanács 
Rytis Martikonis 

elnök 

osztályvezető-helyettes osztályvezető-helyettes 

Finnugor és balti  
nyelvek csoportja 

Létesítmények és biztonság 
csoport 

Igazgatási osztály 

Fejlesztési részleg Projektmenedzsment iroda Germán nyelvek csoportja 

Költségvetési és pénzügyi 

csoport 

Intézményközi  
IATE-csoport 

IT-infrastruktúra részleg Szláv és görög nyelvek csoportja Jogi részleg Emberi erőforrás részleg 
Nyelvi és technológiai  

támogatási részleg 

Külső kapcsolattartási  
és kommunikációs részleg 

Segítségnyújtási részleg 
Újlatin és mediterrán nyelvek 

csoportja 
Könyvelési tisztviselő Igénykezelési részleg 

Fordítástámogatási osztály Informatikai osztály Általános ügyek osztálya 
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Közösségi védjegyek és 
formatervezési minták 
59,3% (435981 oldal) 

Dokumentumok 
40,7% (299026 oldal) 

mennyiség/ügyfél 

mennyiség összesen 
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Dokumentumok

Védjegyek

Összesen
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2012. évi EKT

2012. évi eredeti költségvetés

2012. évi 1. költségvetés-módosítás

2012. évi 2. költségvetés-módosítás

Számlázás

Mennyiség kontra előrejelzés 

2012. évi emberi és pénzügyi erőforrások (előre jelzett(*), illetve tényleges adatok) 

(*) Lásd  2012. évi éves munkaprogramot. .
(**) Teljes munkaidős egyenértékben. 
(***) Kerekített számadatok. 

Tevékenységek Adat típusa Emberi erőforrások (**)(***) Pénzügyi források (***)

Összesen 
(%) Összesen Tisztvise-

lők 

Idei-
glenes 

alkalma-
zottak 

Szerző-
déses 

alkalma-
zottak 

1. cím 2. cím 3. cím 
Költsé-
gvetés 

összesen 

Költsé-
gvetés 

(%) 

Működési 
alaptevékenység: 

fordítás 

Előre jelzett 61,9% 142,2 33 98,4 11 16 323 968 3 323 306 12 500 000 35 147 273 71,7%

Tényleges 65,1% 140,7 30,8 94,9 15 15 401 065 2 921 924 13 932 944 32 255 933 75,7%

Támogatási  
tevékenységek 

Előre jelzett 28,2% 64,8 18 42,8 4 5 359 191 1 504 298 0 6 863 489 15,3%
Tényleges 24,9% 53,8 16,1 35,7 2 4 532 811 1 111 549 0 5 644 359 16,3%

Külső  
kapcsolattartás 

Előre jelzett 2,2% 5,1 2,3 2,8 0 755 358 127 052 707 475 1 589 885 3,55%
Tényleges 2,1% 4,5 2,4 2,1 0 690 754 97 565 625 989 1 414 308 2,8%

Igazgatási és felüg-
yeleti tevékenységek 

Előre jelzett 7,7% 17,6 11,7 5,9 0 2 553 583 540 945 0 3 094 528 6,9%
Tényleges 7,9% 17 11,7 5,3 0 2 472 925 446 761 0 2 919 686 5,2%

Mindösszesen 
Előre jelzett 100,0% 230 65 150 15 24 992 100 5 495 600 13 207 475 44 834 249 100%
Tényleges 100,0% 216 61 138 17 23 097 555 4 577 799 14 558 933 42 234 287 100%
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Oldalak száma összesen Határidők betartása  

(dokumentumok száma)  
Kért határidők (oldalszám) Ügyfél-elégedettségi űrlapok 

Fordított Előre jelzett ** Igényelt Teljesített Normál Tervezett Sürgős Nagyon sürgős Hosszú határidős Visszaküldve Visszaküldési arány 

ACER Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 272 46 52 52 81 74 117 4 7,69% ACER 
ARTEMIS JU ARTEMIS Közös Vállalkozás 42 49 21 21 42 ARTEMIS JU 
BEREC  hivatala Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 727 p.m. 94 93 364 286 77 BEREC  hivatala 
CCE-EMPLOI Európai Bizottság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a  Társadalmi  (DG-EMPL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1,14% CCE-EMPLOI 
RB /EGSZB Az Európai Unió Régiók Bizottsága  / Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 0 p.m. RB /EGSZB 
Cedefop Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19% Cedefop 
CEPOL Európai Rendőrakadémia 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
E U B Az Európai Unió Bírósága 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83% E U B 
Tanács Az Európai Unió Tanácsa 259 443 27 26 125 125 1 8 Tanács 
CPVO Közösségi Növényfajta-Hivatal 551 1237 148 148 277 274 CPVO 
CSJU Tiszta égbolt Közös Vállalkozás 147 82 21 21 147 CSJU 
EACEA Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38% EACEA 
EACI Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAHC Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 504 1145 44 44 194 310 EAHC 
EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13% EASA 
EMTH Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EMTH 
EBH Európai Bankhatóság 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23% EBH 
Számvevőszék Európai Számvevőszék 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36% Számvevőszék 
EKB Európai Központi Bank 203 2062 26 26 203 EKB 
ECDC Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52% ECDC 
ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73% ECHA 
EVÜ Európai Védelmi Ügynökség 265 52 14 14 32 233 EVÜ 
EDPS Európai adatvédelmi biztos 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19% EDPS 
EKÜ Európai Környezetvédelmi Ügynökség 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24% EKÜ 
EFCA Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15% EFCA 
EFSA Európai élelmiszer-biztonsági Hatóság 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64% EFSA 
EBB Európai Beruházási Bank 10 p.m. 4 4 10 EBB 
EIGE Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12% EIGE 
EBFH Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07% EBFH 
EIT Európai Innovációs és Technológiai Intézet 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Európai Gyógyszerügynökség 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59% EMA 
EMCDDA A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46% EMCDDA 
EMSA Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81% EMSA 
ENIAC JU ENIAC Közös Vállalkozás 100 p.m. 20 20 100 ENIAC JU 
ENISA Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség  974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65% ENISA 
ERA Európai Vasúti Ügynökség 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42% ERA 
EKT Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 79 654 49 49 65 14 EKT 
EéPH Európai értékpapír-piaci Hatóság 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90% EéPH 
ETF Európai Képzési Alapítvány 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETF 
EU-OSHA Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97% EU-OSHA 
Eurofound Európai Alapítvány az élet- és Munkakörülmények Javításáért 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01% Eurofound 
Eurojust Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 0 52 Eurojust 
Europol Európai Rendőrségi Hivatal 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51% Europol 
EUMK Európai Unió Műholdközpontja 0 p.m. EUMK 
F4E Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 375 515 53 53 320 55 F4E 
FCH JU Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 88 25 22 22 88 FCH JU 
FRA Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79% FRA 
Frontex Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25% Frontex 
GSA Európai GNSS Ügynökség 79 254 43 43 58 21 GSA 
IMI JU Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 150 p.m. 44 44 44 106 IMI JU 
IT-Ügynökség A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökség 2806 77 77 341 2420 45 IT-Ügynökség 
BPHH Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Dokumentumok 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36% BPHH 
BPHH védjegyek Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Védjegyek és formatervezési minták 435981 371078 59946 59946 435986 BPHH védjegyek 
Ombudsman Európai ombudsman 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26% Ombudsman 
REA Kutatási Végrehajtó Ügynökség 41 332 25 25 32 3 REA 
SJU SESAR Közös Vállalkozás 110 248 66 66 88 22 SJU 
TEN-T EA A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 286 278 172 172 286 TEN-T EA 

2012 főbb mutatói ügyfelenként(*)

(*)
 A

z f
ele

k á
bé

cé
so

rre
nd

be
n v

an
na

k f
elt

ün
tet

ve
.  

(**
) E

lőz
ete

s e
lőr

eje
lzé

se
k. 



35
Oldalak száma összesen Határidők betartása  

(dokumentumok száma)  
Kért határidők (oldalszám) Ügyfél-elégedettségi űrlapok 

Fordított Előre jelzett ** Igényelt Teljesített Normál Tervezett Sürgős Nagyon sürgős Hosszú határidős Visszaküldve Visszaküldési arány 

ACER Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 272 46 52 52 81 74 117 4 7,69% ACER 
ARTEMIS JU ARTEMIS Közös Vállalkozás 42 49 21 21 42 ARTEMIS JU 
BEREC  hivatala Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 727 p.m. 94 93 364 286 77 BEREC  hivatala 
CCE-EMPLOI Európai Bizottság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a  Társadalmi  (DG-EMPL) 19374 9485 3949 3945 11930 6600 844 46 1,14% CCE-EMPLOI 
RB /EGSZB Az Európai Unió Régiók Bizottsága  / Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 0 p.m. RB /EGSZB 
Cedefop Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 688 1250 134 134 441 218 29 15 11,19% Cedefop 
CEPOL Európai Rendőrakadémia 2166 1134 71 71 2084 10 72 CEPOL 
E U B Az Európai Unió Bírósága 7225 p.m. 367 364 662 6563 315 85,83% E U B 
Tanács Az Európai Unió Tanácsa 259 443 27 26 125 125 1 8 Tanács 
CPVO Közösségi Növényfajta-Hivatal 551 1237 148 148 277 274 CPVO 
CSJU Tiszta égbolt Közös Vállalkozás 147 82 21 21 147 CSJU 
EACEA Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 6528 1237 521 518 1814 3168 568 978 2 0,38% EACEA 
EACI Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal 150 420 38 38 104 25 21 EACI 
EAHC Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség 504 1145 44 44 194 310 EAHC 
EASA Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 27709 15521 736 734 817 19925 5476 1491 23 3,13% EASA 
EMTH Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 5557 p.m. 158 138 4815 532 210 EMTH 
EBH Európai Bankhatóság 3779 2062 266 265 3503 220 6 50 107 40,23% EBH 
Számvevőszék Európai Számvevőszék 261 515 22 22 214 6 6 35 19 86,36% Számvevőszék 
EKB Európai Központi Bank 203 2062 26 26 203 EKB 
ECDC Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 1713 1951 223 223 1629 84 48 21,52% ECDC 
ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség 46829 45416 4083 4041 46212 598 21 73 1,73% ECHA 
EVÜ Európai Védelmi Ügynökség 265 52 14 14 32 233 EVÜ 
EDPS Európai adatvédelmi biztos 11978 10103 1074 1073 784 10737 138 319 2 0,19% EDPS 
EKÜ Európai Környezetvédelmi Ügynökség 3806 3093 414 409 3745 61 1 0,24% EKÜ 
EFCA Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 1531 1619 104 104 1143 388 22 21,15% EFCA 
EFSA Európai élelmiszer-biztonsági Hatóság 4338 3634 659 659 2816 21 1069 102 330 24 3,64% EFSA 
EBB Európai Beruházási Bank 10 p.m. 4 4 10 EBB 
EIGE Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 3314 2222 267 267 3182 132 19 7,12% EIGE 
EBFH Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 924 p.m. 114 114 264 660 32 28,07% EBFH 
EIT Európai Innovációs és Technológiai Intézet 77 1240 44 44 77 EIT 
EMA Európai Gyógyszerügynökség 33142 31515 9454 9365 2289 26434 2817 1602 345 3,59% EMA 
EMCDDA A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 6176 7410 231 231 1697 4101 378 8 3,46% EMCDDA 
EMSA Európai Tengerbiztonsági Ügynökség 1317 2062 123 123 1268 49 1 0,81% EMSA 
ENIAC JU ENIAC Közös Vállalkozás 100 p.m. 20 20 100 ENIAC JU 
ENISA Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség  974 206 154 154 656 168 13 137 1 0,65% ENISA 
ERA Európai Vasúti Ügynökség 9021 7732 330 321 6014 2600 187 220 8 2,42% ERA 
EKT Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége 79 654 49 49 65 14 EKT 
EéPH Európai értékpapír-piaci Hatóság 3216 2234 239 1175 5 104 105 1827 38 15,90% EéPH 
ETF Európai Képzési Alapítvány 2781 2579 295 295 1625 1124 32 ETF 
EU-OSHA Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 9920 7607 1662 1662 8573 933 289 125 66 3,97% EU-OSHA 
Eurofound Európai Alapítvány az élet- és Munkakörülmények Javításáért 7583 6186 1137 1114 6824 666 93 796 70,01% Eurofound 
Eurojust Európai Igazságügyi Együttműködési Egység 0 52 Eurojust 
Europol Európai Rendőrségi Hivatal 5362 10478 396 396 2840 21 2 2499 2 0,51% Europol 
EUMK Európai Unió Műholdközpontja 0 p.m. EUMK 
F4E Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 375 515 53 53 320 55 F4E 
FCH JU Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 88 25 22 22 88 FCH JU 
FRA Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 6792 10900 860 859 4286 2483 2 21 33 3,79% FRA 
Frontex Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 3882 4113 96 96 1278 97 2507 6 6,25% Frontex 
GSA Európai GNSS Ügynökség 79 254 43 43 58 21 GSA 
IMI JU Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 150 p.m. 44 44 44 106 IMI JU 
IT-Ügynökség A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési 

igazgatását végző európai ügynökség 2806 77 77 341 2420 45 IT-Ügynökség 
BPHH Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Dokumentumok 41180 58813 7157 7091 9680 6186 15487 270 9557 100 1,36% BPHH 
BPHH védjegyek Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Védjegyek és formatervezési minták 435981 371078 59946 59946 435986 BPHH védjegyek 
Ombudsman Európai ombudsman 6434 4230 760 760 1338 5054 24 18 2 0,26% Ombudsman 
REA Kutatási Végrehajtó Ügynökség 41 332 25 25 32 3 REA 
SJU SESAR Közös Vállalkozás 110 248 66 66 88 22 SJU 
TEN-T EA A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala 286 278 172 172 286 TEN-T EA 
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