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I. Az igazgató előszava
Tisztelt Olvasó!
Öt évvel ezelőtt a Központ közzétette éves tevékenységi jelentését, amelynek készítése során a felhasználóbarát jellegre és ügyfélközpontúságra
törekedve innovatív megközelítést alkalmazott. Azóta éves tevékenységi jelentéseink nem csupán átfogó áttekintést nyújtanak a Központ
alaptevékenységéről és egyéb tevékenységeiről, hanem rámutatnak arra, hogyan tesz eleget a Központ egyes ügyfelei fordítási igényeinek. Az
„ügyfélprofil” bemutatásával szemléltettük tevékenységeink szerteágazó jellegét és azt, hogy ügyfeleink változatos igényeire számos különböző
megoldást kell találnunk.
Szilárd meggyőződésem, hogy az ügyfelekről egyenként beszámoló tevékenységi jelentésre továbbra is szükség van. Működésünket ügyfeleink
indokolják, és a Központ fennállása a részükre nyújtott szolgáltatásokon alapul.
Az európai jogi környezet azonban ennél jóval többet ír elő. Uniós szervként a Központnak be kell számolnia az éves munkaprogramban
kitűzött célokhoz viszonyított működési eredményekről, figyelembe véve a jelentés tárgyát képező évben e célok eléréséhez felhasznált emberi
és pénzügyi erőforrásokat. Fel kell sorolnunk a feladatokhoz kapcsolódó kockázatokat, részletes jelentést kell tennünk a minőségbiztosítás
egyes alkotóelemeiről, a belső ellenőrzési szabályok végrehajtását is ideértve, valamint be kell számolnunk belső ellenőrzési rendszerünk
hatékonyságáról és eredményességéről. Végül a Központ engedélyezésre jogosult tisztviselőjeként nyilatkozatot kell tennem, amelyben
szavatolom a Központ által lebonyolított pénzügyi ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.
Ezeket az információkat a Központ igazgatótanácsa, az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a Számvevőszék elemzi. Ugyanakkor
igényli-e a nyilvánosság az ilyen részletes ismertetést? Egy tagállami egyetem hallgatója vagy egy ügynökségi munkatárs olvasóként vajon
kíváncsi-e például a Központ belső ellenőrzési rendszerének hatékonyságára és eredményességére?
Az utóbbi években szüntelen egyensúlygyakorlatot végzünk: a költségvetési hatóságnak nyújtott biztosítékként igyekszünk nagy mennyiségű
fokozottan szakmai információval szolgálni úgy, hogy mindez a nyilvánosság számára is befogadható legyen. A két célközönség igényeinek
kielégítésére irányuló törekvések nyomán jelentéseink egyre vaskosabbá váltak.
Ennélfogva úgy döntöttünk, hogy 2011-re vonatkozóan két külön dokumentumot teszünk közzé. A „2011. évi éves tevékenységi jelentés”
a jogi jelentéstételi szempontokkal foglalkozik, és címzettje a Központ igazgatótanácsa, valamint a költségvetési hatóság. A „2011. évi
ügyféljelentés”, amelyet Ön most a kezében tart, a szolgáltató szemszögéből összegzi a 2011 során elért főbb eredményeinket; emellett
felvázolja a második feladatunk, az intézményközi együttműködés terén végzett tevékenységeinket. A fentieken túl ezzel az „ügyféljelentéssel”
közvetetten hozzájárulunk az uniós ügynökségek és szervek családjának jobb megismertetéséhez, amelynek a Fordítóközpont is tagja. Ez
szép járulékos küldetés.
Bízom benne, hogy a Központ „2011. évi ügyféljelentése” olvasóbarát stílusának köszönhetően megszakítás nélkül végigolvassa majd
kiadványunkat. Kellemes olvasást!

	Gailė Dagilienė
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II. ÜGYFELEK – A FORDÍTÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK ZÁLOGAI
Új ügyfélmegállapodások
A Fordítóközpont ügyfélköre 2011 végén már 56 tagot számlált,
miután a Központ az év során négy új ügyféllel kötött megállapodást:
a működését 2011. január 1-jén megkezdő, Londonban, Párizsban,
illetve Frankfurt-am-Mainban található három új pénzügyi felügyeleti
hatósággal (Európai Bankhatóság – EBH, Európai Értékpapír-piaci
Hatóság – EÉPH, Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság – EBFH), valamint az Európai Elektronikus Hírközlési
Szabályozók Testületével, amellyel a Fordítóközpont márciusban
írt alá megállapodást, és amely októberben elfoglalta állandó
székhelyét Rigában.
Az új ügyfelekkel folytatott zökkenőmentes együttműködés
alapját az ügyfélportálfiók létrehozása teremtette meg, amely
egyszerre szolgál a fordítási megrendelések benyújtására, az
egyes ügyfelekhez tartozó koordinátorok kijelölésére, a megfelelő
kapcsolattartási adatoknak az ügyféllel történő közlésére
és a Fordítóközpont egyes részlegei által végzett feladatok
bemutatására, valamint az alapvető referenciadokumentumoknak
a Fordítóközpont központi referenciaanyag-adatbázisában való
gyűjtésére (egyablakos ügyintézés). Az első fordítások sikeresen
lezajlottak, és a Központ számít az együttműködés 2012-es
kibővülésére.

Potenciális ügyfelek
2011-ben a Fordítóközpont a 2008–2012 közötti, jelenleg is
érvényben lévő stratégiával, valamint az új „2012–2014-es stratégia:
A kihívások felvállalása” című, a Fordítóközpont igazgatótanácsa
által a 2011. októberi ülésen elfogadott dokumentummal
összhangban ügyfélköre bővítésére törekedve további üzleti
lehetőségeket keresett.
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Az ügyfélkör változása

Jelentés az ügyfelekkel folytatott
találkozókról, szemináriumokról és
projektekről1
Az érdekelt felekkel folytatott információcsere és együttműködés
előmozdítása érdekében a Fordítóközpont továbbra is látogatásokat
tett ügyfeleinél, illetve fogadta őket saját létesítményeiben. 2011
során 56 ügyfele közül hússzal találkozott.
Az ügyfelekkel tartott megbeszélések magukban foglalták az új
ügyfeleknél tett tényfeltáró látogatásokat, a munkafolyamatokkal,
a napi fordítási ügyekkel és az egyes projektekre vonatkozó
kérdésekkel kapcsolatos általános információk cseréjét, valamint
az ügyfélportállal kapcsolatos képzést és nyomon követést is.
A Központ 2011 során az alábbi ügyfelekkel találkozott és/vagy a
következő projekteket hajtotta végre2:

ETF

A Központ tárgyalásokat kezdett megállapodás megkötéséről az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, amely a Régiók
Bizottságával közös fordítószolgálatot tart fenn. Hasonlóképpen
megállapodástervezetet nyújtott be a szabadságon, a biztonságon
és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű ITrendszereinek operatív irányítását végző, hivatalosan 2011.
október 25-én létrejött európai ügynökséghez, amelynek székhelye
Tallinban lesz. A tervek szerint mindkét megállapodást 2012 elején
írják alá.

2011-ben az Európai Képzési Alapítvány (ETF) által megrendelt
fordítások mennyisége közel megegyezett a 2010. évivel.
Az ETF 2011-ben csak angol forrásnyelvről kért fordítást. A
célnyelvek a német, a francia, az olasz és a spanyol, valamint
az Unió szomszédságpolitikai együttműködésében részt vevő
országok nyelvei, például az orosz és az arab voltak. Az igényelt
dokumentumtípusok között országspecifikus jelentések, éves
jelentések, programleírások, jegyzőkönyvek és levelezés is
előfordult.

2011-ben a fordítandó közösségi védjegyek mennyiségének a
vártnál korábbi csökkenésére válaszul a Fordítóközpont a Bizottság
Fordítási Főigazgatóságával együttműködésben kidolgozta „A
Fordítóközpont fenntartható jövőbeni működésének lehetőségei”
című dokumentumot. Az igazgatótanácshoz 2011 októberében
benyújtott dokumentum három megoldást javasol a Fordítóközpont
számára a munkateher csökkenésének ellensúlyozására, amelyek
közül a Bizottsággal kialakított stratégiai partnerség a leginkább
előremutató. Ezzel összefüggésben már megkezdődtek a
tárgyalások.

Az év elején jelentős együttműködés zajlott az ETF-fel, amelyet
az Európai Parlament által 2011 elején Brüsszelben megrendezett
„Uniós ügynökségek – Út a jövő felé” (EU Agencies – The
way ahead) című kiállításon3 részt vevő „Oktatás, vállalkozás
és innováció a növekedésért” elnevezésű csoportba tartozó
ügynökségek tevékenységeinek koordinálásával bíztak meg (a
Központ is a csoport tagja volt).
→ Az ETF által igényelt fordítási mennyiség: 2905 oldal (2010ben 3135 oldal)

1 A fordítási mennyiségek alakulásának részletes áttekintését lásd a III. fejezetben. A mennyiségek részletes ügyfelenkénti bontása megtekinthető a mellékletekben.
2 Az ügyfelek felsorolása a Központ költségvetésében szereplő sorrendjüket követi.
3 Lásd az „Ügynökségközi rendezvények” részt a 16. oldalon.
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EMCDDA
Az év során a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai
Megfigyelőközpontja (EMCDDA) számára lefordított és lektorált fő
dokumentumok a 2010. évi éves jelentés és a kábítószerekről és a
kábítószer-függőségről szóló tájékoztatók, az egyes országokban
a kábítószerhelyzetet bemutató tanulmányok, valamint számos
európai országban a fiatalok kábítószer-használatáról és
a kábítószer-használó fiatal lakossági csoportokról készült
elemzések voltak.
A Központ nagyra értékeli a 2011 februárjában az Európai
Parlamentben megrendezett „Uniós ügynökségek – Út a jövő
felé” című kiállításhoz kapcsolódóan az EMCDDA-val folytatott
együttműködést, amelynek hajtóereje és fő koordinátora a
Megfigyelőközpont volt4.
→ Az EMCDDA által igényelt fordítási mennyiség: 6130 oldal
(2010-ben 6681 oldal)

EMA
A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is az európai nyilvános
értékelő jelentések (EPAR) összefoglalói jelentették az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) által igényelt fordítások többségét.
Az év során a Központ tevékenyen részt vett különböző
sablondokumentumok
aktualizálásában
és
nyelvi
felülvizsgálatában valamennyi uniós nyelven: az EPARösszefoglalókat és a központosított eljárás keretében
engedélyezett, Európában forgalmazott termékek esetében
alkalmazandó kulcsfontosságú referenciadokumentumokat,
azaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek esetében
alkalmazandó, a dokumentumok minőségügyi áttekintésével
(QRD)5 kapcsolatos sablonokat összhangba hozták a legújabb
jogszabályi követelményekkel. Kidolgozták a generikus
gyógyszerekre vonatkozó EPAR-sablont, az egyéb kapcsolódó
dokumentumok (Kérdések és válaszok) sablonjait pedig
naprakésszé tették és harmonizálták. Az EMA üdvözölte a Központ
felülvizsgálati folyamatban betöltött szerepét és az európai
nemzeti szabályozó hatóságokkal folytatott együttműködését,
mivel ennek köszönhetően egységesebb és nyelvileg magasabb
színvonalú sablondokumentumok születtek, amelyeket az EMA
honlapján közzétettek. A szabványosítási munkát követően a
Központ a dokumentumok legfrissebb állapotát figyelembe véve
átszervezte és optimalizálta a fordítási memóriákat, hogy azok
hatékonyabban segítsék a fordítók munkáját.
AKözpont továbbra is elvégezte a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
által kifejlesztett új gyógyszerekre vonatkozó terméktájékoztatók
fordítását. A Központ 12 ilyen terjedelmes dokumentumot dolgozott
fel (ezek közül nyolc emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre,
négy pedig állatgyógyászati készítményekre vonatkozott) – ez az
előző évi mennyiség háromszorosa. Figyelembe véve a fordítási
projektek átfogó körét és nagyobb számát, valamint azokat a
kihívásokat, amelyeket ez a belső és külső erőforrásokkal való

Lásd az „Ügynökségközi rendezvények” részt a 16. oldalon.
QRD – A dokumentumok minőségügyi áttekintése
6
Lásd a 18. oldalt.
4
5

gazdálkodás tekintetében támasztott, a Központ 2011-ben e
fordítások ütemezésének optimalizálására törekedett. A témát
napirendre tűzték a dokumentumok minőségügyi áttekintésével
foglalkozó munkacsoport júniusi plenáris ülésén, ahol a Központ
bemutatta a terméktájékoztatók fordításához szükséges idő
kigazdálkodására vonatkozó javaslatát, amellyel célja az
volt, hogy a fordítás előkészítésében és a lektori munkában
érintett összes fél számára elfogadható megoldást találjon.
Ezt követően a kérdésről folytatott konferenciahívás során
kompromisszumos megoldásra jutottak az EMA-val, amelyről az
Ügynökség a dokumentumok minőségügyi áttekintését tárgyaló
szeptemberi plenáris ülésen tájékoztatta a nemzeti hatóságokat.
A 2012 januárjában lezáruló próbaidőszakot követően 2012 első
negyedévében felülvizsgálják a kérdést.
Az ügyfélportál kísérleti felhasználóival tartott novemberi
nyomonkövetési ülés6 alkalmával az EMA rendkívül sürgős
fordítási igényeiről, valamint arról egyeztetett a Központtal, hogy
utóbbi rendelkezik-e a több sürgős fordítás egyidejű feldolgozása
esetén szükséges erőforrásokkal, és tárgyaltak a klinikai
vizsgálati adatbázis webhelyének valamennyi uniós nyelvre
történő lefordításáról; ez a projekt 2011 végén kezdődött meg.
→ Az EMA által igényelt fordítási mennyiség: 30 927 oldal
(2010-ben 33 304 oldal)

Fordító munka közben

EU-OSHA
2011-ben az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (EU-OSHA) a felére csökkentette az általa igényelt
fordítások mennyiségét. A lefordított dokumentumok főbb típusai
között szerepeltek az „Európai hét” kampány weboldalának
anyagai/dokumentumai, tájékoztatók, az éves munkaprogram,
az éves jelentés, a költségvetés, az ülések jegyzőkönyvei és
brosúrák.
Az Ügynökséggel továbbra is rendkívül eredményesen és
kedvező szellemben folyt az együttműködés. 2011-ben két
találkozóra került sor az EU-OSHA képviselőinek részvételével.
Az első találkozón az EU-OSHA a Központtal közös ötletbörzét
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tartott a jövőbeni együttműködési lehetőségekről, úgymint a
weboldal szövegének szerkesztése, az Ügynökség honlapjára
szánt közvetlen fordítás, valamint az OSHwiki, az EU-OSHA
által az Egyesült Államokkal kötött partnerség keretében
üzemeltetett, a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi
kérdésekkel foglalkozó, zárt körű Wikipedia szolgáltatás egyes
nyelvi változataihoz kapcsolódó tartalmak honosítása. Az EUOSHA arról tájékoztatta a Központot, hogy az Ügynökség nagy
hangsúlyt helyez a szöveg szabványosítására, és e célból belső
kiadványszerkesztési útmutatót készít. Említették továbbá, hogy az
Ügynökség valamennyi egység tagjaiból fordítási projektcsoportot
állított fel, amelynek feladata a fordítások tervezésének vizsgálata,
egyes hosszabb távú kilátások mérlegelése, az Ügynökség
számára egyre nagyobb jelentőséggel bíró szerkesztési munkáról
folytatott megbeszélések, valamint általánosságban az üzleti
megközelítés kiadási projektekre való alkalmazásával kapcsolatos
gondolkodás.
A második találkozón az EU-OSHA részletesebben kitért
a szabványosítási projektekre, azaz a leggyakoribb
dokumentumformátumokhoz, például sajtóközleményekhez,
e-tájékoztatókhoz stb. tartozó sablonok létrehozására irányuló,
az Ügynökségnél már zajló munkára, valamint tisztázott
bizonyos munkafolyamattal kapcsolatos kérdéseket a Központ
munkatársaival.
→ Az EU-OSHA által igényelt fordítási mennyiség: 6224 oldal
(2010-ben 12 734 oldal)

BPHH
2011-ben a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Védjegyek és
formatervezési minták) (BPHH) által bevezetett belső technológiai
fejlesztések nyomán számottevően csökkent a közösségi
védjegyek7 száma. Ennek ellenére jóval több dokumentum
feldolgozására került sor, mint 2010-ben.
2011 során az angol nyelvű csoport munkájának túlnyomó többségét
továbbra is a BPHH felszólalási és megsemmisítési határozatainak
– hetente mintegy 75 dokumentum – szerkesztése jelentette. A
felszólalási határozatok szabványos dokumentumsablonokon
alapulnak, ezért tökéletesítették azt a házon belül készült
makrót, amely kiemeli a szerkesztendő, nem standard ismétlődő
szakaszokat, így az a párhuzamos erőfeszítések csökkentésére,
és következésképpen a belső szerkesztők hatékonyságának
javítására szolgáló rendkívül értékes eszközzé vált.
A BPHH-val való együttműködés minden eddiginél szorosabb
volt, és a Központ által küldött nyelvi kérdéseket gyorsan és
hatékonyan kezelték. A BPHH fordítási igényekért felelős központi
kapcsolattartója igen részletes visszajelzést adott a Központ
ügyfélportáljáról.
A Központ 2010 közepén útjára indította a Tr@Mark
munkafolyamat-szervezési eszközt, amely csökkentette a
teljes feldolgozási időt, és nagyobb rugalmasságot biztosított a
hetente kezelhető védjegytételek számát illetően. E fejlesztés
eredényeképpen a Központ 2011 januárjában képes volt átállni
7
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heti három fordításteljesítésre, majd 2011 májusától naponta egy
tétel teljesítésére. Ez lehetővé tette az egyes fordításteljesítések
időtartamának jelentős csökkentését, aminek köszönhetően
összességében lerövidült a védjegy iránti kérelmek hivatali
feldolgozási ideje.
2009-ben és 2010-ben a Központ az EuroAce-projekt8 keretében
áruk és szolgáltatások terjedelmes jegyzékeinek fordítását
biztosította angol nyelvről valamennyi uniós nyelvre. A Központ
által kínált szolgáltatások minőségének javítására irányuló közös
erőfeszítés keretében a BPHH 2011 során visszajelzést küldött
az EuroAce-fordításokról. A kapott visszajelzéseket a fordítók
részletesen elemezték, és az eredményeket megvitatták. A BPHH
által feltárt párhuzamos fordításokról megállapították, hogy azok
az eredeti kifejezés másképp írt változatai vagy szinonimái voItak.
Ez az eljárás mindazonáltal igen érdekesnek és hasznosnak
bizonyult, és megerősítette a Központ által nyújtott szolgáltatások
magas színvonalát.
Horvátország várható csatlakozásának előkészítéseként a
Hivatal továbbá az EuroAce-adatbázisban szereplő mintegy
90 000 kifejezés horvát nyelvre történő fordítását rendelte meg
a Központtól. A fordítási munka 2011 júliusában kezdődött, és a
tervek szerint 2012 első felében ér véget.
A két ügynökség között több koordinációs ülésre került sor. Ezek
közül kettőt közvetlenül az igazgatótanács márciusi és októberi
ülése előtt tartottak Luxembourgban, kettőnek pedig Alicante
városa adott otthont (az augusztusi ülés technikai kérdésekkel
és igényekkel, az októberi pedig pénzügyi szempontokkal
foglalkozott). A Hivatal elnöke és a Fordítóközpont igazgatója
szintén több ízben találkozott, hogy megbeszéléseket folytassanak
a két szerv közötti jövőbeni együttműködésről.
Az említett ülések és megbeszélések eredményeképpen új projekt
jött létre, amelynek célja az EuroClass9 terminológiai adatbázis
automatizálása és folyamatos bővítése. A projektről elsőként
augusztusban esett szó, amit a szeptemberben és októberben zajló
tervezés követett, majd októberben megkezdődött a fejlesztési
szakasz. A projekt internetes szolgáltatásokon alapuló, vállalatok
közötti infrastruktúrát hoz létre, és 2012 elején lép működésbe.
→ A BPHH által igényelt fordítási mennyiség: 36 955 oldal
(2010-ben 29 458 oldal) dokumentum és 433 885 oldal
védjegyekkel és formatervezési mintákkal kapcsolatos szöveg
(2010-ben 565 312 oldal)

Europol
2011-ben csökkent az Európai Rendőrségi Hivatal
(Europol) számára lefordított dokumentumok száma. A
lefordított dokumentumtípusok között szerepeltek igazgatási
dokumentumok (azaz az igazgatótanácsi ülések napirendjei
és jegyzőkönyvtervezetei, az igazgatótanács határozatai, a
közös ellenőrző hatóság fellebviteli bizottságának határozatai
és levelek), jelentések (általános jelentés, jelentés a hamisított
gyógyszerekről, adatvédelmi jelentések stb.), valamint a honlapra

A védjegyekkel kapcsolatos részletes információkért lásd a 19. oldalt.
Az EuroAce-projekt az áruk és szolgáltatások jegyzékének hitelesítése, amelynek alapján a BPHH lehetővé teszi az ipar számára a védjegybejelentésekre irányuló kérelmek iktatását.

9
Az EuroClass eszköz segítséget nyújt a kérelmezőknek az áruk és szolgáltatások osztályozásához, lehetővé téve számukra a 23 nemzeti védjegyhivatal osztályozási
adatbázisának összevetését.
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szánt tartalom és költségvetési dokumentumok.
Decemberben a Központ látogatást tett az Europolnál, hogy
megtudja, hogyan bonyolította le az Europol a másik épületbe
történő költözést az informatikai szolgáltatás minimális
fennakadásával, és megbeszélést folytasson az üzletmenet
folytonosságáról, az informatikai munkaállomások berendezéseiről
és a szolgáltatásokról. Ez jó alkalmat teremtett arra, hogy a
Központ felkészüljön saját adatközpontjának költöztetésére.
→ Az Europol által igényelt fordítási mennyiség: 7068 oldal
(2010-ben 9990 oldal)

FRA
Az Alapjogi Ügynökség (FRA) számára lefordított oldalak
száma 2011-ben visszaesett. A dokumentumok között találhatók
tematikus jelentések, az éves tevékenységi jelentés és az éves
munkaprogram, a költségvetés, hírlevelek, sajtóközlemények,
az ülések jegyzőkönyvei, levelek, útmutatók, a honlapra szánt
anyagok és beszédek. Az Ügynökség valamennyi forrásszöveggel
kapcsolatos kérésre gyorsan és időben válaszolt, és rendszeres
visszajelzést adott a fordításokról. A Központ 155 alapvető
szakkifejezést tartalmazó, 23 nyelvű szójegyzéket állított össze.
Fontos kiadvány volt az Unió összes nyelvére lefordított 170
oldalas dokumentum, a Kézikönyv a hátrányos megkülönböztetés
elleni európai jogszabályokról, amelyet az Ügynökség az Emberi
Jogok Európai Bíróságával együttműködésben készített el. A
nyelvi változatok első tételét 2010 végére juttatták el az FRA-hoz,
míg a második tételt 2011 áprilisában szállították. 2011 során
az ügynökség részletes észrevételeket küldött a Központnak a
fordításokról, amelyek rávilágítottak a téma összetett jellegére,
valamint az uniós fordítószolgálatok és az Európa Tanács által
használt terminológiában és referenciadokumentumokban
felmerülő következetlenségekre. E problémák megoldása és az
Ügynökség követelményeinek és elvárásainak jobb megértése
érdekében a Központ javasolta az FRA-nak, hogy 2012 elején
a Központ fordítói és támogatási részlegei számára rendezett
szeminárium keretében mélyítsék el az információcserét.
→ Az FRA által igényelt fordítási mennyiség: 10 005 oldal (2010ben 15 290 oldal)

EBB
Májusban a Központ fogadta az EBB küldöttségét, amelynek
látogatására a számos uniós intézmény/szerv részvételével
zajló teljesítményértékelés keretében került sor. A látogatás
célja a Központ munkafolyamatai működésének megismerése,
valamint az volt, hogy az EBB többet megtudjon a Központ
minőségbiztosítás-irányítási rendszeréről, a külső fordítói
hálózatról és a dokumentumok előkészítéséről és utómunkáiról.
Ezt követően a Központ látogatást tett az EBB-nél, és
részletesebben bemutatta munkamódszereit.
Az EBB számos fordítást kért, többek között a Bank

Kormányzótanácsa Ellenőrző Bizottságának éves jelentését,
amelyből görög, spanyol és portugál nyelvű fordítás készült.
→Az EBB által igényelt fordítási mennyiség: 176 oldal (2010-ben
13 oldal)

EFSA
A korábbi évektől eltérően, amikor az ezen ügyfél számára
készített fordítások döntő többségét tudományos szakvélemények
összefoglalói alkották, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(EFSA) által 2011-ben megrendelt fordítások jelentős része
inkább igazgatási (az ülések jegyzőkönyvei, pályázati leírások,
levelek stb.) és jogi természetű (különböző bírósági ügyekben
benyújtott ellenkérelmek stb.) volt. Az aktuális ügyekkel, például
a németországi E.coli járvánnyal kapcsolatos sajtóközlemények
szintén az EFSA által ebben az évben igényelt fordítási munkák
jelentős részét tették ki. Az ügynökség emellett nagyban
törekedett az uniós sajtómédiumok figyeléséből származó érdekes
kiadványok és cikkek, valamint a világszerte elvégzett különböző
felmérések eredményeinek (fordítás útján történő) megosztására.
Ennélfogva egyes forrásszövegek valamilyen kelet-európai, illetve
egzotikus nyelven, például japánul íródtak. Mindazonáltal az ilyen
típusú dokumentumok célnyelve továbbra is elsősorban a francia,
a német és az olasz volt.
Az EFSA a Központból származó fordítások lektorálásán
alapuló ügyfél-elégedettségi űrlapok útján továbbra is értékes
visszajelzéssel szolgált. Ez, valamint a Központ és az EFSA
között folytatott gyakori terminológiacsere lehetővé tette a Központ
számára, hogy mind stílusát, mind a terminológiát az EFSA sajátos
igényeihez igazítsa.
A Központ ezenfelül kapcsolattartó szerepet töltötte be az EFSA
és az intézményközi Fordítási Koordinációs Bizottság között a
„QUEST” elnevezésű metakereső eszközhöz való hozzáférést
illetően. Az EFSA korábban a Központban tett egyik látogatás
alkalmával hallott az eszközről, amely több nyelvi forrásban
történő egyidejű keresést tesz lehetővé.
→ Az EFSA által igényelt fordítási mennyiség: 3456 oldal (2010ben 5541 oldal)

EASA
A repüléssel kapcsolatos szövegek fordítása az erőteljesen
szakmai jellegű terminológia miatt komoly kihívást jelent. 2011ben a legfontosabb esemény a Fordítóközpont, az EASA és 14
nemzeti légi közlekedési hatóság 19 képviselőjének részvételével
februárban Luxembourgban megrendezett szeminárium volt.
A szeminárium elsősorban azzal a céllal szerveződött, hogy
elősegítse az EASA és a Központ feladatainak, felépítésének
és munkafolyamatainak, valamint az előttük álló kihívásoknak
a kölcsönös megismerését. További kiemelt cél volt a nemzeti
légi közlekedési hatóságokkal folytatott együttműködés
megerősítésének/rendszerjellegűvé
tételének
lehetséges
módjairól folytatott egyeztetés, hogy biztosítsák az EASA előírásait
tartalmazó anyagok magas színvonalú fordításának közös célját.
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A középpontban a referenciaanyagok cseréje, valamint az uniós
nemzeti terminológiában felmerülő számtalan egyedi sajátosság
közül néhánynak a kezelésére irányuló tanácsadás állt.

Szeminárium az EASA és a nemzeti légi közlekedési hatóságok
részvételével

Mivel a Központ által az EASA számára fordított szövegeket a
Bizottság felhasználja végleges jogszabályainak fordításához,
a szemináriumot az EASA, a Központ és az Európai
Bizottság (Mobilitáspolitikai és Közlekedési, illetve Fordítási
Főigazgatósága) közötti háromoldalú találkozó követte. A
résztvevők megállapodtak egy optimalizált munkafolyamatról,
különösen az EASA tevékenységi körének kibővítéséről szóló új
tervezett jogszabályhoz kapcsolódó fordítások felülvizsgálatára
vonatkozóan. A terminológia harmonizációja felé tett első lépésként
a Központ benyújtotta az EASA-hoz és a Bizottsághoz a kérdéses
kifejezések jegyzékét, hogy a két szerv javaslattal éljen az általuk
előnyben részesített használatot illetően.
A Központ az év során részt vett az Ügynökség kibővített
hatáskörébe tartozó vélemények fordításában. Ezek közül
néhányhoz az EASA a Mobilitáspolitikai és Közlekedési
Főigazgatóság nemzeti szakértőitől és a Fordítási Főigazgatóság
fordítóitól kapott nyelvspecifikus visszajelzést küldött.
→ Az EASA által igényelt fordítási mennyiség: 15 399 oldal
(2010-ben 13 797 oldal)

ECDC
2011-ben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ (ECDC) számára készült fordítások mennyisége
többé-kevésbé változatlan maradt. A fordítási igények többnyire
különböző betegségek tüneteit ismertető dokumentumokat
érintettek, amelyek célja az volt, hogy megkönnyítsék a lakosság
számára e betegségek helyes felismerését, valamint megelőző
intézkedéseket javasoljanak. Ezenfelül az ECDC kiemelt figyelmet
fordított az antibiotikumokra, illetve azok felelős alkalmazására és
vénykötelességére. E témával kapcsolatban a Központ számos
tájékoztatót és szórólapot fordított az Unió valamennyi nyelvére.
A Központ által 2011-ben az ECDC számára végzett munka másik
részét az általános kiadványok alkották, úgymint az igazgató 2010.
évi éves jelentése és a főbb kiadványokról készült összefoglaló.
További igényként merült fel az ECDC szervezeti felépítésének
aktualizálása, amely a visszajelzések intenzív cseréje és gyakori
terminológiai egyeztetések keretében zajlott.

A Központ ezenkívül az ECDC honlapjának nagy részeit is
lefordította valamennyi európai uniós nyelvre, illetve izlandira
és norvégre. A honlap egyes részeinek fordítását a Központ
már korábban elkészítette. Bizonyos esetekben azonban az
angol forrásszövegek az évek során módosultak. A projekt egyik
elemeként tehát részletes elemzés készült az ECDC számára a
webhely többnyelvű állapotáról. Végezetül a weboldal több mint 200
egyedi fájlból álló fordítását egyetlen projektként hajtották végre.
Ez lehetővé tette az oldalak szerkezeti egységének megőrzését,
és elősegítette azok beillesztését az ECDC webhelyére.
Annak édekében, hogy a Központ pontosabban tisztában legyen az
Ügynökség feladatával és többnyelvű kommunikációs igényeivel,
az ECDC elfogadta a Központ 2012. évi fordítói szeminárium
szervezésére irányuló javaslatát.
→ Az ECDC által igényelt fordítási mennyiség: 6427 oldal (2010ben 6397 oldal)

EACEA
2011-ben csökkent az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által igényelt fordítások
mennyisége. Az eredeti szövegek többsége angol nyelvű volt,
míg projektjavaslatok más uniós nyelveken, például lengyel
vagy holland nyelven is érkeztek. Az egész életen át tartó
tanulás, ezen belül az oktatási csereprogramok, például az
Erasmus, a Leonardo, a Comenius stb. programok területéhez
kapcsolódó dokumentumokat főként az Európai Bizottság három
munkanyelvén – angol, német és francia nyelven – rendelték
meg. Az Ügynökség által irányított különböző programokhoz
kapcsolódó, illetve a Hivatalos Lapban történő közzétételre szánt
pályázati felhívások fordítása és aktualizálása valamennyi uniós
nyelvet érintette.
Az ügyfélportállal kapcsolatos, 2011 januárjában Brüsszelben
megrendezett képzési foglalkozás alkalmával a Központ
megvitatta az Ügynökségnek az ügyfélportálról a saját helyi
rendszerébe irányuló adatexporttal kapcsolatos igényeit. Az
Ügynökség ezenfelül konkrét fordítással kapcsolatos kérdéseket
is felvetett, úgymint a minőségbiztosítást, a fordítási visszajelzés
küldését, a munkateher ütemezését és az oldalszámolást.
→ Az EACEA által igényelt fordítási mennyiség: 7103 oldal
(2010-ben 8928 oldal)

ECHA
Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2011-ben kevesebb
fordítást igényelt, mint 2010-ben. Az ECHA számára lefordított
és lektorált dokumentumok között szerepeltek hosszú útmutatók,
rövidebb, de gyakran összetett, sokszor a REACH (vegyi anyagok
regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) és a
CLP (osztályozás, címkézés és csomagolás) funkcionalitásokkal,
valamint technikai és működési jellemzőkkel kapcsolatos
sajtóközlemények és gyorshírek, a fellebbezési tanács
határozatai, az anyagok értékelésére vonatkozó tervek, az ECHA
belső eljárásai (pl. korlátozási eljárások) és a 2012–2014 közötti
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időszakra vonatkozó többéves munkaprogram.
A Központ nagyra értékelte, hogy a forrásdokumentumokkal
kapcsolatos kérésekre gyors és szabatos választ adtak,
valamint rendszeresen frissítette az Ügynökségnek a Központ
referenciaanyagait tartalmazó központi adatbázisára, azaz az
egyablakos ügyintézésre vonatkozó aktáit, és beillesztette azokba
az új előírásokat és jogszabályszövegeket, a legújabb szervezeti
ábrát és a szójegyzékekre, útmutatókra, a REACH-csel és a CLPvel kapcsolatos információkra, az ECHA kiadványaira és más
értékes forrásokra mutató „hasznos linkeket”. A Központ részt vett
a REACH- és a CLP-rendelettel foglalkozó munkaértekezleten,
amely a rendeletek elméleti összefoglalásán túl kitért azok
gyakorlati szempontjaira is: idetartozik az anyagoknak a
REACH keretében történő regisztrálásával kapcsolatos ágazati
tapasztalatokról szóló jelentés, a REACH-rendeletből eredő
és a kkv-kat érintő jogi és kereskedelmi vonatkozások, illetve
korlátozások, valamint a jövőbeni intézkedéseknek a REACHés a CLP-rendelet értelmében történő végrehajtásából fakadó
kihívásokról szóló vita.
2011-ben az Ügynökség által elért egyik legfőbb eredmény
kétségtelenül az ECHA-szakkifejezések adatbázisának10
létrehozása volt.
→ Az ECHA által igényelt fordítási mennyiség: 36 811 oldal
(2010-ben 39 938 oldal)

Közös vállalkozások
2011 novemberében a Központ látogatást tett a következő
négy, brüsszeli székhelyű közös vállalkozásnál, amelyek a
Központ legújabb ügyfeleinek számát gyarapítják: a beágyazott
számítógépes rendszerek területén tevékenykedő ARTEMIS
Közös Vállalkozásnál (ARTEMIS JU), az innovatív gyógyszerek
kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös
vállalkozásnál (IMI JU), a nanotechnológia területén működő
ENIAC Közös Vállalkozásnál (ENIAC JU) és az Üzemanyagcellaés Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásnál (FCH JU).
A találkozó során lezajlott megbeszélések középpontjában a
Központ által kínált különböző nyelvi szolgáltatások, valamint a
határidők, az árak és a fordítás minőségbiztosításának folyamata
állt. Több képviselő is elmondta, hogy rendkívül elégedettek a
Központ által 2011 elején indított új ügyfélportállal, mivel az az
IMI közös vállalkozás képviselőjének szavaival élve „igazán
felhasználóbarát és jól kialakított” eszköz.
Az említett közös vállalkozások által igényelt fordítások mennyisége
ugyan folyamatosan nő, egyelőre viszonylag alacsony, mivel e
vállalkozások többnyire angol nyelven végzik tevékenységeiket.
2011-ben a Központ a közös vállalkozások éves beszámolói,
egyes pályázati felhívási dokumentumok és a Számvevőszékhez
intézett válaszok fordítását készítette el. A közös vállalkozások
tervei szerint ugyanakkor hatáskörük bővülésével a jövőben az
általuk megrendelt fordítások mennyisége is nőni fog.
→ Fordítási mennyiségek: ARTEMIS JU (2011-ben 86 oldal,
2010-ben 21 oldal), IMI JU (2011-ben 285 oldal, 2010-ben 85

oldal), ENIAC JU (2011-ben 42 oldal, 2010-ben 0 oldal), FCH JU
(2011-ben 66 oldal, 2010-ben 0 oldal), SESAR JU (2011-ben 197
oldal, 2010-ben 268 oldal), CSJU (2011-ben 42 oldal, 2010-ben
105 oldal).

EMTH
Az ügyfélkörhöz 2010 szeptemberében csatlakozó Európai
Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) 2011 júniusában
hivatalosan megnyitotta székhelyét a máltai Valettában.
Az EMTH 2011 májusában nyújtotta be első fordítási igényét a
Központhoz – ezek az európai menekültügyi képzési program
moduljai voltak, amelyek több mint 1000 oldal fordítását jelentették
angolról görög nyelvre. Amennyiben fordítási nehézségek
merültek fel, a Hivatal minden esetben gyors választ adott az
elküldött kérdésekre.
Az EMTH képzési tevékenységeket fog szervezni a menekültügyi
jogra szakosodott tagállami köztisztviselők számára. Ezek a
szakértők rendszerint nem beszélnek angolul, így a képzést saját
anyanyelvükön kell biztosítani. Az ilyen tevékenységek a fordítás
szempontjából jelentős változást hoznak: az EMTH egy tucat
e-tanulási modult dolgozott ki az európai menekültügyi képzési
programhoz, amelyek fordításával a Központot bízza meg.
A későbbi munka előkészítéseként a Központ nagyszámú
dokumentummal bővítette a referenciaanyagait tartalmazó központi
gyűjteményét, az egyablakos rendszert. 2011 szeptemberében
a Központ részt vett az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA)
által Maastrichtban megrendezett „A tagállami menekültügyi
rendszerek javítása és a helyes gyakorlatok meghatározása”
című szemináriumon, ahol hasznos betekintést nyert a Hivatal
tevékenységeibe.
→ Az EMTH által igényelt fordítási mennyiség: 1163 oldal (2010ben 0 oldal)

ACER
A Központ 2010 decemberében írt alá megállapodást az
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségével (ACER).
Amint az az új ügynökségek esetében gyakran tapasztalható,
az első időszakot az ACER munkaerő-felvételre és saját
folyamatainak és tevékenységeinek meghatározására fordította,
ami magyarázatot ad arra, hogy kezdetben az Ügynökség
költségvetésének fordításán kívül – amelyet 2011 decemberének
végén rendeltek meg, és 2012 januárjában készült el – konkrét
nyelvi igények nem merültek fel. A Központ 2011 júniusában
látogatást tett az ACER-nél Ljubljanában. Az új ügyfeleknél tett első
látogatásokhoz hasonlóan a cél ez alkalommal is a két ügynökség
közötti kölcsönös megértés és új kapcsolat megerősítése volt a
későbbi mindennapi együttműködés megkönnyítése érdekében.
A látogatás időpontjában az ACER még nem határozta meg nyelvi
eljárásait: még nem született döntés arról, hogy (a költségvetésen
kívül) milyen típusú dokumentumok fordítására lesz szükség.
→ Az ACER által igényelt fordítási mennyiség: 0 oldal
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Az ECHA-szakkifejezésekkel kapcsolatos projektről bővebb információkat olvashat a 15. és 19. oldalon, valamint a Fordítóközpont A nyelvi központ című, ügyfeleknek szóló
hírlevele első kiadásában szereplő cikkben.
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CCE-EMPLOI

EUB

A Központ 2003 óta működik együtt az Európai Bizottság
Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Befogadás
Főigazgatóságával (DG EMPL) az „EURES” európai foglalkoztatási
mobilitási portálon megjelenő országspecifikus információk
fordítása terén. 2011-ben ezt az együttműködést kiterjesztették
az európai szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási
rendszer (MISSOC) számára szükséges országismertető fájlok
24 nyelvre történő lefordítására és lektorálására, amely feladat
nyelvenként körülbelül 1300 oldalt foglalt magában. Ez indokolja a
fordítási mennyiség számottevő növekedését.

2011-ben az Európai Unió Bírósága (EUB) egy sor francia
forrásnyelvű dokumentum fordítását kérte a Központtól. A szóban
forgó dokumentumok a Bíróság által szervezett pályázatokra
vonatkozó felhívásokhoz kapcsolódtak.

A Központ októberben koordinációs ülést tartott Brüsszelben a
Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás
Főigazgatóságának munkatársaival. A Központ EURES-portállal
kapcsolatos rendszeres munkáján túl a MISSOC-projekt is
szerepelt a napirenden.
Tekintettel a MISSOC-projekt nagyságára és szakmailag összetett
jellegére, a kívánt eredmény elérése érdekében a Központ fordítási
folyamatban részt vevő különböző osztályainak össze kellett
hangolniuk erőfeszítéseiket. Mindez azonban nem volt hiábavaló,
hiszen az ülésen a MISSOC egyik koordinátora elmondta, hogy
mind a ráfordított időt, mind a fordítás tartalmát és formátumát
tekintve elégedett az elvégzett munkával. Az útmutató augusztus
óta teljes terjedelmében elérhető az interneten.
2011 decemberében a Központhoz megérkezett a MISSOCútmutató első aktualizált változata, amelynek fordítását 2012
márciusára kellett elkészíteni, valamint 2012. szeptemberi
határidővel kérték a teljes anyag fordítását izlandi és norvég
nyelvre. A MISSOC koordinátora szerint a későbbiekben az
EURES szociális biztonsággal foglalkozó jelenlegi oldalait
legalább részben a MISSOC váltaná fel.
→ A CCE-EMPLOI által igényelt fordítási mennyiség: 28 870 oldal
(2010-ben 12 954 oldal)

A Bíróság ezenfelül felkérte a Központot, hogy vizsgálja
meg, a két szerv milyen területeken fűzhetné szorosabbra az
együttműködését, és több teszt keretében felmérték, hogy a
Központ milyen mértékben tudná teljesíteni bizonyos bírósági
dokumentumtípusok többségében más uniós nyelvekről franciára
történő fordítását.
→ Az EUB által igényelt fordítási mennyiség: 253 oldal (2010ben 0 oldal)

EKB
2011 első negyedévében a Központ angol nyelvi csoportjának egyik
tagja folytatta az Európai Központi Banknál (EKB) féléves szerződés
keretében végzett tevékenységét, amelynek eredményeképpen
nagy tapasztalatot szerzett a pénzügyi dokumentumok
szerkesztése terén. Az EKB saját kiadványszerkesztési
útmutatóval rendelkezik, amely a Bank rendkívül érzékeny banki
és monetáris politikai szövegeire vonatkozó szigorú minőségi
kritériumok teljesítése érdekében néhány igen fontos pontban eltér
az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatótól. Tekintettel a
három új pénzügyi hatóság által a jövőben várhatóan igényelt
szerkesztendő dokumentumokra, a Központ rendkívül hálás az
így szerzett tapasztalatokért.
Az EKB novemberben azzal a kéréssel fordult a Központhoz, hogy
a Központ automatikus munkafolyamat-szervezési rendszereinek
megismerése céljából 2012-ben Luxembourgba látogathasson.
2011-ben a Központ az előző évinél kevesebb dokumentumot
fordított az EKB számára. A célnyelvek az ír, az izlandi, a
horvát, az orosz és az angol voltak. A Központ elkészített egy
150 szakkifejezést és szinonimát, valamint azok ír megfelelőit
tartalmazó angol nyelvű szójegyzéket. Az EKB megerősítette,
hogy a nem uniós vagy jövőbeni uniós nyelvek esetében továbbra
is igénybe kívánja venni a Központ mint „egyablakos rendszer”
szolgáltatásait.
→ Az EKB által igényelt fordítási mennyiség: 30 oldal (2010-ben
260 oldal)

A három új felügyeleti hatóság

A MISSOC-projekt

A 2011-ben a Központ által a három új felügyeleti hatóságnál
(Európai Bankhatóság – EBH, Európai Értékpapír-piaci Hatóság
– EÉPH, Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság –
EBFH) tett látogatásnak kettős célja volt: egyrészről a Központ
bemutatása, másrészről pedig annak felmérése, hogy a munka
mennyisége és jellege tekintetében milyen tényleges igényekre
számíthat a Központ e három új ügyféltől.
A három találkozón a Központ meglehetősen terjedelmes fordítási/
szerkesztési projektekre kapott ígéretet.
→ Fordítási mennyiségek: EBH (341 oldal), EÉPH (487 oldal) és
EBFH (43 oldal)
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→ A CFCA által igényelt fordítási mennyiség: 1547 oldal (2010ben 601 oldal)
a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) és az Európai Kutatási
Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA), amelyek a konkrét
programok és projektek végrehajtására irányuló feladatuk
jellegéből adódóan túlnyomórészt ajánlati felhívások és pályázati
leírások fordítását igényelték.
→ Fordítási mennyiségek: REA 204 oldal (2010-ben 43 oldal);
ERCEA 400 oldal (2010-ben 298 oldal)
az európai adatvédelmi biztos (EDPS), aki rendszerint angolról
német és francia nyelvre kér fordítást, a vélemények kivételével,
amelyeket valamennyi uniós nyelvre átültetnek.
→ Az európai adatvédelmi biztos által igényelt fordítási
mennyiség: 14 356 oldal (2010-ben 9667 oldal)

Fordítások lektorálása

A Központ a többi érdekelt féllel is folytatta a hatékony
együttműködést. A fordítási mennyiségek változása a
következőképpen oszlott meg:
Hét ügyfél esetében növekedés történt, amely bizonyos
esetekben jelentős volt; ezek:
az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
(Eurofound), amelynek részére a Központ 2010-hez hasonlóan
vezetői összefoglalók, az éves jelentés (Évkönyv), az éves
munkaprogram, adatlapok/tájékoztatók, honlapra szánt tartalom,
az ülések jegyzőkönyvei, levelek, kiválasztási eljárások és egyéb
kiadványok fordítását készítette el.
→ Az Eurofound által igényelt fordítási mennyiség: 9461 oldal
(2010-ben 6341 oldal)

A Központ ügyfélkörén belül három taggal változatlanul
folytatódott az együttműködés, amelyet a fordítások mennyisége,
a dokumentumok típusa és a nyelvi kombinációk tekintetében is
kedvező tendencia jellemzett. Ezek a következők:
az Európai Rendőrakadémia (CEPOL), amelynek a Központ
elsősorban közös tananyagokat, illetve költségvetési és a
honlappal kapcsolatos dokumentumokat is fordított.
→ A CEPOL által igényelt fordítási mennyiség: 863 oldal (2010ben 860 oldal)
az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség
(EAHC), amelynek dokumentumai szinte kizárólag pályázatokat
érintettek, elsősorban angol forrásnyelvről többnyire német és
francia célnyelvre; a Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi
Főigazgatóságának a „Jobb képzés a biztonságosabb
élelmiszerekért” című programjához kapcsolódó nagy terjedelmű
jelentésről német, francia és spanyol nyelvű fordítás készült.
→ Az EAHC által igényelt fordítási mennyiség: 927 oldal (2010ben 868 oldal)

az Európai Vasúti Ügynökség (ERA), amely jogszabályban
kötelezi a nemzeti vasúti ügynökségeket arra, hogy jelentést
tegyenek a nemzeti vasúthálózatukon előforduló balesetekről.
Ezeket a jelentéseket le kell fordítani angol nyelvre, amely az
Ügynökség elsődleges munkanyelve.

az Európai Számvevőszék (Számvevőszék), amely a 2010ben kérttel közel azonos mennyiségben rendelte meg célzott
dokumentumok fordítását adott forrásnyelvről adott célnyelvre.

→ Az ERA által igényelt fordítási mennyiség: 8185 oldal (2010ben 3146 oldal)

→ A Számvevőszék által igényelt fordítási mennyiség: 288 oldal
(2010-ben 219 oldal)

az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
(Frontex), amely az igazgatási dokumentumokon túl (pl.
munkaprogram és általános jelentés) az Európai Unió bíróságainak
szánt jogi szövegek fordítását is kérte.

A valamennyi uniós intézményt és szervet érintő általános
költségvetési megszorításokon túl számos különböző oka van
annak, hogy 2011-ben az alábbi 13 ügyfél esetében csökkent a
fordítások mennyisége:

→ A Frontex által igényelt fordítási mennyiség: 4080 oldal (2010ben 2755 oldal)
a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (CFCA), amely
elsősorban pályázati felhívási dokumentumok fordítását rendelte
meg, emellett azonban több bizalmas dokumentumot küldött,
amelyeket a megfelelő fájlkezelés biztosítása érdekében a
Központ Europol termében kellett feldolgozni.

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ), amelynek
főbb szövegei az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket,
sajtóközleményeket, a közös környezetvédelmi információs
rendszerrel összefüggő projekteket, az Ügynökség „Jelzések”
jelentéseinek éves közzétételét, egy vállalati videót, illetve egyes
célzott jelentések nem európai nyelvekre, például kínai, orosz és
arab nyelvre történő fordítását érintették.
→ Az EKÜ által igényelt fordítási mennyiség: 3247 oldal (2010ben 5121 oldal)
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a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), amelynek közlése
szerint az igazgatási tanács egyes ülésein kívül elenyésző számú
új igény merült fel, mivel a legtöbb szabványos dokumentumot és
információt már korábban lefordították.
→ A CPVO által igényelt fordítási mennyiség: 470 oldal (2010ben 893 oldal)
az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop), amely
esetében a legtöbb dokumentum a szakképzési politikához és a
munkaerő-piaci készségekhez kapcsolódott, illetve néhány jogi
szöveg fordítására is sor került, főként angolról német és francia
nyelvre.
→ A Cedefop által igényelt fordítási mennyiség: 819 oldal (2010ben 1197 oldal)
az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA), amelynek
2011-ben nem kellett nagy olajszennyezésről vagy jelentős tengeri
katasztrófáról beszámolnia, így ezen a területen nem volt szükség
válságkommunikációra és sajtónyilatkozatokra.
→ Az EMSA által igényelt fordítási mennyiség: 1165 oldal (2010ben 1721 oldal)
az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA),
amely számára az igazgatási dokumentumokon és jelentéseken
kívül egy sor levelezés fordítását kellett elkészíteni görögről angol
nyelvre.
→ Az ENISA által igényelt fordítási mennyiség: 948 oldal (2010ben 1186 oldal)
az Európai Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal
(EACI), amelynek dokumentumai között szerepeltek németről
francia nyelvre fordított pályázati felhívások, egy hollandról
angolra fordított jogi dokumentum, valamint az Enterprise Europe
Network hálózathoz kapcsolódó szlovák és cseh nyelvű jelentések,
amelyekről angol nyelvű fordítás készült.
→ Az EACI által igényelt fordítási mennyiség: 126 oldal (2010ben 550 oldal)
az Európai GNSS Ügynökség (GSA) és a Fúziósenergia-fejlesztési
és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy),
amelyek többnyire egyszerű igazgatási dokumentumok, például
a Számvevőszékhez intézett válaszok vagy munkaerő-felvételi
dokumentumok fordítását rendelték meg.

EA), amely leggyakrabban leveleket és sajtóközleményeket
fordíttatott.
→ A TEN-T EA által igényelt fordítási mennyiség: 203 oldal
(2010-ben 400 oldal)
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE), amely
2010-től kezdve igényelt fordításokat, és megrendelései a jelek
szerint az éves tevékenységi jelentésen, a költségvetésen és
az éves munkaprogramon fokozatosan túllépve célzottabb
kiadványokat is tartalmazni fognak.
→ Az EIGE által igényelt fordítási mennyiség: 1560 oldal (2010ben 2246 oldal)
az Európai Unió Tanácsa, amelynek esetében a Központ
örömére szolgál, hogy a nem uniós nyelvek területén is
tapasztalatot szerezhetett. A kért dokumentumok elsősorban
az Unió főképviselőjének nyilatkozatai, az együttműködési/
partnerségi megállapodásokhoz kapcsolódó dokumentumok,
valamint érzékeny emberi esettanulmányok többek között fárszi,
arab, üzbég és vietnami nyelvre történő fordítását foglalták
magukban.
→ A Tanács által igényelt fordítási mennyiség: 337 oldal (2010ben 896 oldal)
az ombudsman, akinek a részére a Központ továbbra
is elkészítette a határozatok összefoglalásának és az éves
jelentésnek a fordítását valamennyi uniós nyelvre.
→ Az ombudsman által igényelt fordítási mennyiség: 6110 oldal
(2010-ben 8512 oldal)
A Központ örömmel álapította meg, hogy három olyan ügyfele,
akik az előző év(ek) során nem igényeltek fordítást, 2011-ben
ismét igénybe vették a szolgáltatásait:
az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust),
amely részt vett az ügyfélportállal kapcsolatos májusi képzésen,
és egy költségvetési dokumentum 21 nyelvre történő lefordítását
kérte.
→ Az Eurojust által igényelt fordítási mennyiség: 21 oldal
az Európai Unió Műholdközpontja (EUMK), amely számára a
Központ igazgatási határozatok és az eljárási szabályzat fordítását
készítette el.

→ Fordítási mennyiségek: GSA 42 oldal (2010-ben 155 oldal);
Fusion for Energy 151 oldal (2010-ben 310 oldal)

→ Az EUMK által igényelt fordítási mennyiség: 10 oldal

az Európai Védelmi Ügynökség (EVÜ), amelynek valamennyi
dokumentuma technikai jellegű fordítás (projektmegállapodások)
volt angolról francia nyelvre, illetve franciáról angolra.

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), amely egy
nagy terjedelmű dokumentumon, az EIT-nek az Unió valamennyi
nyelvére lefordított stratégiai innovációs menetrendjén kívül néhány
igazgatási dokumentum fordítását kérte bizonyos nyelvekre.

→ Az EVÜ által igényelt fordítási mennyiség: 89 oldal (2010-ben
174 oldal)

→ Az EIT által igényelt fordítási mennyiség: 886 oldal

a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-T
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Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC),
amely a 2011. márciusi megállapodás aláírása óta a Központ ügyfele,
elsősorban munkaerő-felvételi dokumentumok fordítását rendelte
meg. Az ügynökségközi terminológiai munkaértekezlet alkalmából
a Testület részt vett az ügyfelek számára december 8-án délután
megrendezett, az ügyfélportált bemutató képzésen.
→ A BEREC által igényelt fordítási mennyiség: 127 oldal

A Régiók Bizottsága (RB) az ügyfélportálról szóló júniusi képzés
alkalmával jelezte, hogy a jövőben fokozni kívánja a Központtal
folytatott együttműködést.
→ Az RB által igényelt fordítási mennyiség: 0 oldal

A korábbi évekhez hasonlóan a Központ összehangolta
a Kiadóhivatallal az ügynökségek költségvetéseiről és
költségvetés-módosításairól szóló összefoglalások fordítását
és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését. Az év
végéig összesen 64 dokumentumot tettek közzé.

A Központ Európa-szerte ügyfelei rendelkezésére áll
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Ügynökségközi rendezvények
Ügynökségközi terminológiai munkaértekezlet
2011. december 9-én a Központ ügynökségközi terminológiai
munkaértekezletet szervezett 19 ügyfél részvételével, akik
megvitathatták, hogyan kezelik a terminológiai kérdéseket saját
szervezetükon belül. A nagyszámú érdekelt fél képviselőjével való
találkozás egyértelműen azt jelezte, hogy a terminológia nagyon is
fontos kérdés, és többnyelvű környezetünkben a kommunikációs
stratégia egyik legfőbb eleme.
A munkaértekezlet alkalmat adott arra, hogy a Központ megossza
a terminológia mint kommunikációs eszköz szerepével kapcsolatos
gondolatait, és bemutassa saját tevékenységeit ezen a területen.
Az első előadások a Központnak az intézményközi terminológiai
adatbázis, az IATE11 kezelésével kapcsolatos feladatait és abban való
részvételét, valamint az ügyfeleinek nyújtott nyelvi szolgáltatásokat
ismertették, úgymint témakör szerinti szójegyzékek és terminológiai
gyűjtemények összeállítása, valamint akár az ügyfél sajátos
igényeihez igazodó, testre szabott megoldások kialakítása.
Az ügyfelek előadásait az EKÜ nyitotta, amely bemutatta az
általános környezeti fogalmak többnyelvű értelmező szótárával
(GEMET) kapcsolatos projekt keretében általa végzett környezetügyi
terminológiai munkát. A projekt kezdeti célja a környezettel
kapcsolatos valamennyi európai adat- és információforrás manuális
indexálása volt. A GEMET mára széles körben elterjedt, a felhasználók
gyakran töltik le, és rendszeresen dicsérik. Az EKB terminológusa a
Banknál zajló teminológiai tevékenységeket ismertette, kiemelve a
Központtal folytatott együttműködést, például az ír terminológiával
összefüggésben. Az EFSA képviselője beszámolt arról, hogyan
segítik elő a Hatóság nyelvi lektorálási és terminológiai tevékenységei
azt, hogy a terminológia következtes alkalmazásával egyidejűleg
közérthető tájékoztatást nyújtsanak, és megfelelőbb stílusú,
áttekinthetőbb és könnyen olvasható fordításokat készítsenek.
Az ECHA bemutatta az ECHA-szakkifejezések adatbázisát. Az
adatbázis nyelvi tartalmát és az informatikai rendszert egyaránt a
Központ dolgozta ki az ECHA-val együttműködésben12.
Az EMCDDA azt szemléltette, miért volt érdemes befektetni abba
a munkába, amelynek célja egy többnyelvű szójegyzék létrehozása,
amely valamennyi uniós nyelvet, illetve a norvég és török nyelvet
is magába foglalja, illetve hogy hogyan illesztették be saját nyelvi
adataikat az IATE-adatbázisba. Az ERA képviselője elmagyarázta,
milyen előnyökkel járnak az Ügynökség számára a terminológiai
források. Kiemelte a közösen elfogadott fogalommeghatározások
szükségességét, amellyel a legfőbb célja, hogy megfelelő
kifejezések és a vonatkozó fordítások felhasználásával segítséget
nyújtson a nemzeti biztonsági hatóságok részére a döntéshozatali
kritériumok harmonizációjához. Az Ügynökség képviselője egy
szójegyzék létrehozásáról is beszélt, amelyet aktualizálható és
lehetőség szerint az Ügynökségen kívüli felekkel is megosztható
formában kívántak megvalósítani. Végül a BPHH képviselője azt
szemléltette, milyen értéket képvisel a terminológia kezelése az áruk
és szolgáltatások terén. Több millió kifejezés, szószerkezet és több
szóból álló szóösszetétel kezelésére szolgáló számos természetes
nyelvfeldolgozási módszer különböző alkalmazási módjait sorolta
fel, az összetett elemzéstől kezdve a helyesírás-ellenőrzésen át

egészen az indexálási célokat és a fordítási technológiát szolgáló
lexikai források (kifejezésjegyzékek, fordítási memóriák, ontológiák)
összeállításáig.
A munkaértekezlet kiváló lehetőséget teremtett az ötletbörzéhez és
az egyes ötletek megvitatásához arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek
és a Központ hogyan tudnának a lehető legeredményesebben
együttműködni és megosztani egymással a bevált gyakorlatokat
ezen a rohamos tempót diktáló területen. Más az adott területhez
kapcsolódó új kifejezések meghatározása, és más ezek
megfelelőinek kidolgozása az Unió hivatalos nyelvein vagy akár
nem uniós nyelveken. További kihívást jelent még az így elkészült
terminológia terjesztésének, valamint annak biztosítása, hogy
azt mind a dokumentumok szerzői, mind pedig a külső és a belső
fordítók megfelelően használják. A tét a különböző célközönségek
számára készült dokumentumok minősége, bárkikről legyen szó,
bárhol éljenek és bármilyen nyelvet beszéljenek is.

A munkaértekezlet keretében hét ügyfél ismertette terminológiai
munkáját
EKÜ: „Környezeti terminológiai és keresési szolgáltatás”
EKB: „Terminológiai munka az EKB-nál”
EFSA: „Nyelvi lektorálás és terminológiai munka az EFSA-nál”
ECHA: „Az ECHA-szakkifejezések projektje”
EMCDDA: „Többnyelvű szójegyzék készítése: az IATE-hez vezető út”
ERA: „Terminológiai munka az ERA-nál”
BPHH: „Az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos terminológia
kezelése a BPHH-nál”

IATE = Európai interaktív terminológia; az IATE-vel kapcsolatos további információkért lásd a 23–24. oldalt.
Az ECHA-szakkifejezésekkel kapcsolatos projektről bővebb információkat olvashat a 19. oldalon, valamint a Fordítóközpont A nyelvi központ című, ügyfeleknek szóló
hírlevele első kiadásában szereplő cikkben.
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Az Európai Parlament „Uniós ügynökségek –
Út a jövő felé” című kiállítása

A Központ az Ügynökségközi Számviteli
Hálózatot (IAAN) irányító trojka egyik tagja.

2011. január 31. és február 3. között a Központ részt vett az
első közös ügynökségközi kommunikációs rendezvényen: az
Európai Parlament brüsszeli épületében megrendezett „Uniós
ügynökségek – Út a jövő felé” című kiállításon. A kiállítás célja
az volt, hogy egy helyen összefoglalva bemutassa, miért jöttek
létre az egyes ügynökségek, mi a feladatuk, és hogyan járulhatnak
hozzá 500 millió európai polgár életének javításához.

A Központ számvitelért felelős tisztviselőjét a szeptemberi lisszaboni
ülésen nevezték ki az Ügynökségközi Számviteli Hálózatot (IAAN)
irányító három tag egyikévé. 2012 szeptemberétől egy évig a
Központ tölti be az IAAN elnökségét.

A négy nap alatt négy tematikus ülés keretében tevékenységek
széles köre zajlott, amelyek során 29 ügynökség tájékoztatott
az általuk közösen, illetve az Európai Parlament bizottságaival
együttműködésben elvégzett munkáról.
A sikeresen megszervezett esemény az ügynökségek
„kommunikációs és információs vezetői hálózatának” elnöki tisztét
betöltő EMCDDA munkáját dicsérte. A „Oktatás, vállalkozás és
innováció a növekedésért” tematikus csoport – amelynek a Központ
is tagja volt – az ETF koordinátori irányítása alatt állt.
A rendezvényen a Központ tevékenyen népszerűsítette az Európai
Unión belüli többnyelvűség előnyeit. A Központ igazgatóját felkérték,
hogy vegyen részt a BBC egyik újságírója által vezetett, „Az oktatás
és az innováció szerepe a munkahelyteremtésben” című vitában.
Az igazgató asszony kiállt a többnyelvűség mint a jövőbe való olyan
befektetés mellett, amely a növekedést nem csupán a polgárok
fokozott mobilitása és foglalkoztathatósága révén, hanem egyúttal
magas szakképzettséget igénylő munkahelyek teremtésével is
szolgálja. Kijelentéseit számadatokkal támasztotta alá, így például
kiderült, hogy a nyelvi ipar az uniós gazdasági eredmény részeként
2009-ben 8,4 milliárd EUR-nak megfelelő értéket teremtett, amely
becslések szerint 2015-re elérheti a 16,5 milliárd EUR-t.
A Központ folyamatosan kivetített egy a saját csoportjába tartozó
ügynökségek többnyelvű jelmondatait és képeit tartalmazó
összeállítást, valamint a standon található egyik számítógépen
szintén egész idő alatt kifejezetten erre az alkalomra készült
nyelvfelismerési játékkal várta az érdeklődőket. Egy további
számítógépen a látogatók megismerkedhettek az IATE
intézményközi terminológiai eszközzel.

„Uniós ügynökségek” című kiállítás az Európai Parlamentben

A Központ szinte valamennyi ügyfelét a tagjai között tudó IAAN
feladata a számvitellel kapcsolatos közös kérdéseket érintő
együttműködés és ismeretmegosztás előmozdítása az ügynökségek
között.

A kommunikációs vezetők ülése –
középpontban a Fordítóközpont honlapja
Az európai ügynökségek kommunikációs és információs vezetői
hálózatának (HCIN) éves ülésére februárban, Helsinkiben került
sor. Az ECHA által szervezett találkozón 24 ügynökség képviselője
vett részt.
A Központot felkérték, hogy mutassa be új honlapját, amely az
ügyfelek aktualizált jegyzékével és interaktív Európa-térképével
hozzájárul az uniós ügynökségek jobb megismertetéséhez.
A látogatókat arra biztatják, hogy fedezzék fel, milyen sokféle
tematikus területen tevékenykednek az ügynökségek.
Az előadás ezenkívül alkalmat adott arra is, hogy a Központ
felhívja a figyelmet az általa kínált különféle nyelvi szolgáltatásokra.
Kiemelte a honlapon biztosított többnyelvű támogatást (nem
sok uniós weboldal tartalma érhető el a 23 hivatalos nyelven
honosított formában), és a résztvevők kivétel nélkül egyetértettek
abban, hogy a honlap hozzájárul az európai uniós ügynökségek
arculatának népszerűsítéséhez és az uniós többnyelvűségi politika
végrehajtásához.
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2011. évi ügyfél-elégedettségi felmérés
2011 őszén a Fordítóközpont 53 ügyfél részvételével általános ügyfél-elégedettségi felmérést végzett. A 2004. és 2008. évi felmérést követően
a Központ harmadszorra mérte fel az ügyfelek általános elégedettségét. Míg 2008-ban a válaszarány 57% volt, ebben az évben 50%-ot ért
el. A kérdőívre adott egyes válaszok rávilágítottak az ügyfelek prioritásaira és várható igényeire, ami lehetőséget nyújt a Központ számára a
megfelelő stratégiai döntések meghozatalához és az egyes ügyfelekre szabott cselekvési tervek kidolgozásához.
A korábbi felmérésekhez hasonlóan a kérdőív ez alkalommal is 9 alkotóelemből13 állt:

Az ügyfelek prioritásai

Informatikai infrastruktúra

Az ügyfelek prioritásai csökkenő fontossági sorrendben a következők:
a fordítás minősége, határidők, a kapcsolat minősége, árak, kínált
nyelvi kombinációk és formázás.

Számottevően javult a Központ – ügyfélportálon kívüli – kommunikációs
célokat szolgáló informatikai infrastruktúrájának megbízhatóságával
kapcsolatos elégedettség szintje. A válaszadók közel fele szerint
ugyanakkor a közeljövőben új fájlformátumokra lesz szükség.

A fordítások minősége
2008-hoz képest számottevően javult a fordítások minőségével,
valamint a szakmai nyelvezet fordítók általi megértésével és
használatával kapcsolatos elégedettség szintje.

A Központ tájékoztatási politikája
Az ügyfelek a korábbiaknál elégedettebbek a Központ termékeivel/
szolgáltatásaival és kiadványaival kapcsolatos tájékoztatással.

Általános kérdések
Az ügyfelek továbbra is úgy vélik, hogy a Központtal ápolt kapcsolatuk
„kiváló” vagy „igen jó”. A megkérdezettek több mint fele szerint a
nyújtott szolgáltatások „teljesen megbízhatók”.

69.2%
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4.8% 3.8%

A fordítások nyelvi minősége

szolgáltatás minősége
A Központ válaszkészségét általánosságban rendkívül kedvezően
értékelték. Az ügyfelek a jelek szerint a határidőn túli teljesítés esetén
kapott tájékoztatással is elégedettek voltak. Az ügyfelek megítélése
szerint a határidők betartása tekintetében még javulhatna a helyzet.

A szolgáltatások köre
2008-hoz viszonyítva 35%-kal javult a Központ által nyújtott
szolgáltatások körével való elégedettség mértéke. Egyes ügyfelek
érdekes javaslatokkal éltek újabb szolgáltatásokra vonatkozóan.

Árak
Az ügyfelek elfogadják a Központ új árképzési struktúrájával
kapcsolatos magyarázatot, noha nagy részük szerint a rendszer
továbbra is meglehetősen „rugalmatlan”. Számos válaszadó biztos
benne, hogy szervezetük számára előnyös lenne a tervezett
dokumentumok esetében biztosított kedvezmény (-25%). A
megkérdezettek több mint fele ugyanakkor jelezte, hogy szervezetük
nem tud megbízható előrejelzést adni.

Igazgatási szolgáltatások
A Központ számlázási gyakorlata és statisztikai adatai tekintetében
továbbra is nagyfokú elégedettség tapasztalható.

Visiškai

Dažniausiai
2008

Kartais

2011

A szolgáltatások megbízhatósága

Következtetések
Mindent összevetve úgy tűnik, hogy a felmérésben részt vevő
ügyfelek elégedettebbek, mint 2008-ban. Az ügyfelek véleményei
alapján ugyanakkor a Központnak meg kell vizsgálnia egyes érdekes,
javításra irányuló javaslatokat, és azok nyomán intézkednie kell,
úgymint:
ÎÎ Fokozott nyelvi specializáció egyes szakterületeken és az
ügyfelek terminológiai preferenciáinak figyelembevételére
helyezett nagyobb hangsúly.
ÎÎ A Központnak továbbra is proaktív kommunikációs politikát kell
alkalmaznia ügyfeleivel szemben.
ÎÎ Ösztönözni kell az előrejelzéseket azok előnyeinek hatékonyabb
népszerűsítése és az ügyfelekkel folytatott találkozókon
pontosabb iránymutatás biztosítása révén.
ÎÎ A Központ megvizsgálja az ügyfelek új szolgáltatásokra irányuló
javaslatait.

13
Az ügyfeleket kifejezetten megkérték, hogy tüntessék fel, hány munkatárssal konzultáltak, és egyetlen összesített választ nyújtsanak be annak érdekében, hogy a Központ
tartalmas, szervezeti szintű eredményeket kapjon.
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Ügyfélportál
Főbb adatok
A 2010 decemberében a Központ ügyfelei többségének részvételével
megrendezett luxembourgi képzési napot követően 2011. január
3-án a tervek szerint elindult az ügyfélportál, amely a korábbi régóta
működő „FlosysWeb” munkafolyamat-szervezési rendszer helyébe
lépett. 2011-ben 8040 megrendelést adtak le és 36 198 egyedi
munkafeladat (fordítás, szerkesztett dokumentum, kifejezéslista
stb.) teljesítésére került sor az ügyfélportálon keresztül. A portált az év
végén már 593 regisztrált felhasználó látogatta különböző okokból,
például fordítási kérelem benyújtása, a határidők ellenőrzése,
az elkészült fájlok letöltése, a havi számlák megtekintése vagy
visszajelzés küldése érdekében.
2011 során a Központ további képzési foglalkozásokat szervezett
azon ügyfelei számára, akik a decemberi eseményen nem
vettek részt, illetve új ügyfeleinek. Összesen 17 ügyfél részesült
képzésben.

Az indulás óta bevezetett új funkciók
A felhasználók visszajelzései alapján a Központ Informatikai
Fejlesztési részlege 2011 során több új funkcióval bővítette a
portált. Ilyen többek között a következők lehetősége:
ÎÎ valamennyi lefordított fájl tömörített (zip) fájlként való
letöltése,
ÎÎ az előrejelzések egy kattintással történő importálása
csv-fájlból kész Excel-fájlba,
ÎÎ az egyes kérelmek nyomonkövetési előzményeinek
megtekintése,
ÎÎ a vonatkozó eredeti és lefordított fájl összekapcsolása a
nyelvspecifikus ügyfél-elégedettségi űrlappal azoknak a
lektorhoz történő hozzárendelésekor, valamint

Véleményük szerint a modul gyors és egyszerűen használható,
továbbá az igényléshez kért adatok mennyisége is megfelelő.
Egyes funkciókat illetően, noha a képzési tanfolyamok komoly
segítséget jelentettek, a válaszadók úgy érezték, hogy a konkrét
funkciókra vonatkozóan ajánlott lenne további képzést biztosítani,
amely jelentősen megkönnyítené a felhasználók dolgát. A Központ
már megkezdte a további képzések szervezését.
Az előrejelzési modult kevés ügyfél vette igénybe. Észrevételeikből
kiderült, hogy a problémák nem magához a portálhoz kapcsolódnak,
hanem elsősorban abból fakadnak, hogy nehézséget okoz az
igények előzetes ütemezése, ami alátámasztja az általános ügyfélelégedettségi felmérés eredményét14.
Néhány észrevételben jelezték, hogy szükség lenne bizonyos
módosításokra, például a Központ által jóváhagyott kérelmekről
az ügyfeleknek küldött automatikus üzenetben és az ügyfélelégedettségi űrlapok moduljában.

Nyomonkövetési ülés a kísérleti felhasználók
részvételével
Az ügyfélportállal kapcsolatos felmérés eredményeinek kiegészítése
céljából a Központ 2011 novemberében nyomonkövetési ülést
szervezett az EMA és az EU-OSHA kísérleti felhasználóinak
részvételével, akik az indulás előtt két hónapig tesztelték a portált,
majd az év során jelentős mértékben használták azt. A két ügyfél
megosztotta tapasztalatait és javítási javaslatokat tett.
E javaslatok közül néhány, például az automatikus árszámítás
és a kérelmek törlésének lehetősége 2012 januárjától a Központ
új árképzési struktúrájára vonatkozó igazgatótanácsi határozat
végrehajtása nyomán elérhető lesz. További javaslatokat az
ügyfélportál 2012. évi későbbi verzióinak kiadásakor fognak
mérlegelni.

ÎÎ a portál naptárjában szereplő információk közvetlen
elérése.

52.50%

Az ügyfélportállal kapcsolatos felmérés
A Központ annak érdekében, hogy bepillantást nyerjen az ügyfeleknek
az ügyfélportállal kapcsolatos első munkatapasztalataiba és mielőbb
meghatározza a javításra szoruló területeket, 2011. május–júniusban
az ügyfélportált értékelő felmérést végzett ügyfelei körében. E célból
35 kérdésből álló kérdőívet juttatott el az ügyféloldal felhasználóihoz,
akik a portál különböző moduljait használták. 27 ügyfélszervezettől
összesen 51 válasz érkezett.
Következtetések
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a felmérés időpontjában
az ügyfélportál mindössze néhány hónapja működött, míg a Flosys
rendszert az ügyfelek korábban már évek óta használták.
A válaszadók a jelek szerint összességében elégedettek az
ügyfélportál legfőbb elemével: a fordításigénylési modullal.
14

Lásd az előző oldalt.
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Az ügyfélportállal kapcsolatos felhasználói tapasztalatok
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III.

A FORDÍTÓKÖZPONT ELSŐDLEGES FELADATA

Fordítás/Lektorálás – főbb adatok

Egyéb nyelvi szolgáltatások

2011-ben a Központ által nyilvántartásba vett fordítási mennyiség
összesen 712 813 oldalt tett ki, ami azt jelenti, hogy a 2010. évi
rekordot (819 598 oldal) követően az adatok visszatértek a 2007–
2009 közötti szintre.

Terminológia

Dokumentumok
2011-ben a lefordított dokumentumok száma összesen 278 928
oldal volt – ez 2010-hez viszonyítva 9,7%-os növekedés.
A Központ ismét tanúságot tett a határidők betartása iránti
hagyományos elkötelezettségéről: az esetek 98,5%-ában a fordítás
teljesítésére a kitűzött határidőn belül került sor (2010-ben ez az
arány 98,3%, 2009-ben pedig 99,3% volt). A dokumentumfordítások
körülbelül 49,5%-át rendes határidőre kérték, 33,1%-uk tervezett,
17,4%-uk pedig sürgős volt. 2010-ben ezek a számok a
következőképpen alakultak: 53,4%, 26%, illetve 20,6%.
A Központ összesen 436 445 oldal fordítását (a teljes mennyiség
61%-át) szervezte ki, ami a 2010. évinél 6%-kal több. A fordítás
minőségbiztosítása keretében minden ilyen oldalt belső fordítók
lektoráltak, akik 2010-hez hasonlóan 99,5%-ban jó vagy kiváló
minőségűnek ítélték azokat.
A fordításra kapott dokumentumok mennyisége 11,6%-kal elmaradt a
2011. évi munkaprogramban tervezett 315 624 oldaltól. A fordítandó
dokumentumok tervezett mennyiségének csökkenése az átfogó
gazdasági helyzet miatti költségvetési megszorításnak tudható be.

Védjegyek
A közösségi védjegyek és formatervezési minták mennyisége 2011ben az előző évhez képest 23,3%-kal, összesen 433 885 oldalra
csökkent.
Az eredeti költségvetési becslés szerint a várható éves oldalszám
520 000. A fordításra küldött közösségi védjegyek hatékonyabb
előzetes feldolgozásának köszönhetően a BPHH 2011-ben jelentősen
csökkentetette a védjegyek fordítása iránti kérelmek számát. Ezt a
BPHH módosított fordítási költségvetése is tükrözte, amennyiben
abban a 2011-re előirányzott oldalak száma hozzávetőleg 450 000re csökkent, ez azonban továbbra is meghaladta a végleges
számadatokat.
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A fordítási mennyiség változása 1995 és 2011 között
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Az ECHA honlapjának felhasználói mostantól szabadon
hozzáférhetnek több mint 900 fogalomhoz, 22 uniós nyelven.
Az adatbázis fogalommeghatározásokat, szövegkörnyezetet és
forrásokat is biztosít. A honlapon rendelkezésre áll speciális keresési
funkció, online szerkesztési és adatellenőrzési lehetőség, valamint
letölthető a szójegyzék és a támogatási dokumentáció.
A Központ a jövőben tovább bővíti az ECHA-szakkifejezések
jegyzékét.
A Központ 2011 közepétől karbantartási és gazdaszolgáltatást is
biztosít az ECHA-szakkifejezések informatikai rendszere számára.
Ezenfelül a Központ 283 munkanapot fordított terminológiai
szójegyzékek összeállítására. Ez 2010-hez képest 46,6%-os
visszaesést jelentett.
Az ECHA-szakkifejezésekkel kapcsolatos projekt keretében
a Központ 55 alapvető szakkifejezést tartalmazó szószedetet
készített 22 uniós nyelven. A Frontex számára szintén összeállított
egy szójegyzéket, amely 46 alapvető szakkifejezést tartalmaz
22 uniós nyelven. Mindemellett a Központ terminológiafigyelést
végzett az EFSA számára, és 103 szakkifejezéssel bővítette az
ügynökség szójegyzékét német, angol, francia és olasz nyelven. Az
EKB számára 150 angol szakkifejezést és szinonimát tartalmazó
szójegyzéket készített, amelyhez az ügyfél az ír nyelvű megfelelőket
is biztosította. Végül a Központ az ECDC megbízásából 45 alapvető
szakkifejezést emelt ki 22 nyelven egy a fertőző betegségekről szóló
dokumentumból, és ezek felhasználásával 2012-ben többnyelvű
szójegyzéket hoz létre.

Kifejezéslisták

900 000
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2011-ben befejeződött az ECHA megbízásából a Központ
által 2010 óta fejlesztett, ECHA-szakkifejezéseket tartalmazó
többnyelvű terminológiai adatbázissal15 kapcsolatos munka. A
Központ nemcsak az adatbázis nyelvi tartalmáért felelt, hanem a
terminológia terjesztésére és karbantartására szolgáló informatikai
eszköz megtervezése és kivitelezése is az ő feladata volt. Az ECHA
terminológiai projektjét azért indították útjára, hogy a REACH- és a
CLP-rendelettel16 összefüggésben egyaránt megbízható többnyelvű
terminológiai eszközt biztosítson az ügynökség érdekeltjei és nyelvi
szakértői számára.

2011-ben jelentősen mérséklődött a kifejezéslisták iránti kérelmek
száma. Ezen új szolgáltatás 2007. évi bevezetése óta az ügyfelek
évente átlagosan 25 000 szakkifejezés fordítását kérték (ez a
szám nem tartalmazza a BPHH 2010. évi EuroAce-projektjéhez17
kapcsolódó 652 540 szakkifejezést).
2011-ben hét ügyfél összesen 13 634 szakkifejezést igényelt.
További 33 576 szakkifejezés fordítására került sor a BPHH számára
a védjegyek osztályozásával összefüggésben.

Szerkesztés
2011-ben kilenc ügyfél összesen 13 087 oldal szerkesztését rendelte
meg. Ezek közül 11 241 oldal a BPHH-tól érkezett felszólalási
határozat volt. Noha a Központ az Európai Unió valamennyi hivatalos
nyelvén nyújt szerkesztési szolgáltatást, a kérelmek többsége angol
nyelvű szövegek szerkesztésére irányult.

Az ECHA-szakkifejezésekkel kapcsolatos projektről bővebb információkat olvashat a 15. oldalon, valamint a Fordítóközpont A nyelvi központ című, ügyfeleknek szóló hírlevele első kiadásában szereplő cikkben.
A REACH és a CLP meghatározását lásd az ECHA-val foglalkozó cikkben a 9. oldalon.
Az EuroAce-projekt az áruk és szolgáltatások jegyzékének hitelesítése, amelynek alapján a BPHH lehetővé teszi az ipar számára a védjegybejelentésekre irányuló kérelmek bevezetését.
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A fordítás minőségbiztosítása
A fordításminőség-biztosítási cselekvési terv
végrehajtásának állapota
Az év során a fordításminőség-biztosítási cselekvési terv jelentős
szerkezetátalakításon esett át. A cselekvési terv egyébként sem
lehet statikus, érinthetetlen eszköz, hanem olyan folyamatban lévő
munkának kell tekinteni, amely a helyzet állandó megfigyelése
nyomán új intézkedésekkel bővül. Az eredetileg elfogadott cselekvési
tervben szereplő intézkedések megmaradtak, újakkal bővültek, és a
terv áttekinthetőbben mutatja be az elért előrelépést.
Emlékeztetni kell arra, hogy a fordításminőség-biztosítási
cselekvési tervben előirányzott intézkedések megvalósításának
végső határideje 2012, míg 80%-ukat 2011 végéig kellett teljesíteni.
Az év végén az eredeti terv hozzávetőleg 88%-át végrehajtották,
ami valamennyi területen, különösen az erre leginkább rászoruló
területeken javulást eredményezett.
A fordítástámogatási osztály nyelvi és technológiai támogatási
részlege által alkalmazott munkamódszerek átszervezése nyomán
szükségessé vált a belső munkafolyamat-szervezési rendszer
átalakítása annak érdekében, hogy az a dokumentumok előkészítési,
feldolgozási és utómunkáit is magában foglalja. A technikai
előkészítési szakaszban a beérkező dokumentumokat a külső
vagy belső fordítóknak történő kiküldést megelőzően elemzik, így a
technikai problémák – amelyek száma korábban akár 22-szeresre
is nőhetett – jelentősen csökkentek. E tevékenység részeként olyan
eszközöket fejlesztettek ki, amelyekkel – különösen a kevésbé
felhasználóbarát formátumok esetében – ellenőrizhetők a fordítandó
fájlok technikai jellemzői. A feldolgozási szakaszban a fájlokat
lektorálás előtt technikai szempontból ellenőrzik, hogy elkerüljék a
belső lektornál felmerülő problémákat, illetve az utómunka során a
technikai nehézségek megsokszorozódását. Ennek köszönhetően
hatékonyabbá vált a dokumentumok végső formázása, valamint
azok teljességének és következetességének ellenőrzése.
A csoport egyik leginkább előremutató tevékenysége azonban 2011ben a Központ fordítási memóriáinak az intézményközi Euramisadatbázisba történő átköltöztetése volt – és a továbbiakban is az
lesz. Ennek keretében a bizalmas dokumentumok kivételével az
ügyfelek valamennyi dokumentumát egyetlen központi fordítási
memóriába importálják. Hosszabb távon ez az intézkedés fokozni
fogja az uniós intézmények rendszerei közötti integrációt, biztosítja
a Központ nyelvi eszközeinek nagyfokú következetességét, és
tovább javítja a fordítási folyamat hatékonyságát.
Az év során az intézményközi együttműködés egyik eredményeként
minden belső fordító számítógépére telepítették a „DocFinder” nevű
dokumentumkereső eszközt, amely felgyorsítja a hivatalos európai
uniós dokumentumok keresését.
A fordítási osztályon belül a legjelentősebb intézkedés értelmében
a képzési tervben olyan képzési tevékenységekre helyezték a
hangsúlyt, amelyek célja az anyanyelvi készségek tökéletesítése
(pl. újságírói stílus és az internetes workshopok szövegének írása,
stílusszemináriumok stb.) és a Központ ügyfeleinek tevékenységi
területével összefüggő szakmai ismeretek elsajátítása (pl. orvosi
kérdésekkel vagy vegyi anyagokkal foglalkozó szemináriumok a

különböző uniós nyelveken). Ezzel egyidejűleg – a kulcsnyelvek
kivételével – csökkentették a hagyományos nyelvtanfolyamok
számát.
2010-ben a Központ bevezette a belső fordítások véletlenszerű
utólagos minőségellenőrzését. Ez a rendkívül hasznosnak tekintett
gyakorlat 2011-ben is folytatódott, és nyilvánvalóvá tette, hogy a
fordítások általában jó minőségűek.

Az alaptevékenység struktúrájának
optimalizálása
2011-ben számos szervezeti és eljárási változás történt,
amelyek célja az alaptevékenység folyamatának, azaz a fordítási
munkafolyamatnak, az ügyfélvisszajelzések folyamatának és az
ügyfelekkel létesített kapcsolatoknak az optimalizálása volt, a
következők szerint:
ÎÎ Az igénykezelési és a külső fordítókért felelős részleg
összevonásával az új igénykezelési részleg létrehozása,
amely a munkafolyamat átfogó szervezésének optimalizálását
szolgálja.
ÎÎ A fordítási munkafolyamat-szervező tisztviselő pozíciójának
létrehozása erős nyelvi háttérrel rendelkező alkalmazottak
számára, aki a folyamat egésze során felel a projektekért.
ÎÎ A nyelvi és technológiai támogatási részleg teljes körű bevonása
a munkafolyamatba az igények hatékony előzetes, érdemi és
utólagos feldolgozása érdekében.
2011 volt a 2010 végén megalakult külső kapcsolattartási és
kommunikációs részleg első teljes működési éve. A részleg az
általános ügyek osztályán belül az ügyfélkoordinációs részleg,
valamint az intézményközi és közkapcsolatokért felelős részleg
egyesülésével jött létre.
A részleg elsődleges feladata továbbra is az, hogy sajátos igényeik
meghatározása és a nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettségük
felmérése érdekében szoros kapcsolatot ápoljon az ügyfelekkel.
A belső folyamatok ésszerűsítése és az ügyfelekkel nyelvi
ügyekben folytatott kapcsolattartás optimalizálása érdekében az
ügyfélkoordinátorok hálózatát egy felmérést követően átszervezték.
Az új ügyfélcsoport-struktúra és az ehhez kapcsolódó személyzeti
változások 2012-ben lépnek hatályba.
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Az ügyfelektől érkező visszajelzések kezelése
Az új online ügyfél-elégedettségi űrlap

142

Az ügyfélportál18 2011. januári bevezetésével a Központnak ez
az ügyfelek fordításokkal és egyéb nyelvi munkákkal kapcsolatos
elégedettségét mérő eszköze jelentős átalakuláson ment keresztül:
a korábban az ügyfeleknek visszaküldött dokumentumokhoz Wordfájlként csatolt ügyfél-elégedettségi űrlap – az ügyfél-elégedettségi
űrlapokkal kapcsolatos 2009. évi online felmérés során az ügyfelektől
kapott igényekkel összhangban – online formában elérhetővé vált a
portál ügyfél-elégedettségi űrlapokat tartalmazó modulján keresztül.
Az új formátummal együtt jár a minőségértékelés árnyaltabb
megközelítése, mivel az eddigi két – „megfelelő/nem megfelelő”
– válasz helyett mostantól a következő négy lehetőség közül lehet
választani: „kiválóan megfelelt” „megfelelő” „lényegében megfelelő”
„egyáltalán nem megfelelő”, amelyek a „kiváló”, „jó”, „elfogadható” és
„nem elfogadható” minősítéseknek felelnek meg. A beérkező ügyfélelégedettségi űrlapokat a Központ ügyfél-elégedettségi űrlapokat
tartalmazó adatbázisában nyilvántartják, így lehetővé válik az egyes
űrlapok, valamint az azokhoz kapcsolódóan hozott intézkedések
visszakövetése.
Az ügyfél-elégedettségi űrlapokra vonatkozó statisztikai adatok
és az ügyfél-elégedettségi űrlapok elemzésével foglalkozó havi
ülések eredményeképpen megvalósuló javulás
A legtöbb ügyfél kedvezően fogadta az új ügyfél-elégedettségi űrlapot.
Noha az űrlapok átfogó visszaküldési aránya az ügyfeleknek szállított
dokumentumok összes számához viszonyítva továbbra is alacsony,
az előző évekhez képest számottevően megemelkedett: ebben az
évben mintegy 1415 ügyfél-elégedettségi űrlapot küldtek vissza
(3,91%). Összehasonlításképpen 2009-ben ezek összes száma 980
(2,96%), 2010-ben pedig 1051 (2,87%) volt. Az ügyfél-elégedettségi
űrlapok a következőképpen oszlottak meg a négy kategória között:
kiválóan megfelelt: 254 (17,95%); megfelelő: 702 (49,61%);
lényegében megfelelő: 359 (25,27%); és egyáltalán nem megfelelő:
100 (7.13%). Az elégedettség (válaszlehetőségek: kiválóan megfelelt,
megfelelő és lényegében megfelelő) és a tényleges elégedetlenség
(egyáltalán nem megfelelő) közötti arány tehát 100:7 volt (1315, azaz
3,63% pozitív ügyfél-elégedettségi űrlap, szemben 100, azaz 0,28%
negatív értékeléssel).
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Javításra szoruló területek

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy elsősorban a pontatlanság,
a félrefordítás és a terminológia terén van szükség javításra, ami a
fordításra elküldött számos dokumentum erőteljesen szakmai jellege
miatt természetesnek tekinthető.
Az ügyfél-elégedettségi űrlapok elemzésével foglalkozó havi ülések
továbbra is rendszeres fórumot biztosítottak a minőségjavítási
intézkedésekről folytatott egyeztetéshez. Ezeken az üléseken
esetenként megvizsgálják az ügyfelektől az előző hónap során
kapott visszajelzéseket, valamint az érintett fordító által az ügyfelek
észrevételeinek vagy a lektorált dokumentum tanulmányozását
követően tett megállapításokat. A csoport 31 konkrét intézkedést
határozott meg, pontos határidőt szabott ezek végrehajtásához, és
„intézkedési felelősöket” nevezett ki. Az előírt intézkedéseket 90,33%ban végrehajtották.A beérkezett ügyfél-elégedettségi űrlapokról és a
meghozott intézkedésekről negyedévente beszámoltak a Központ
igazgatójának.
A visszajelzési munkafolyamatban érintett valamennyi féllel folytatott
intenzív konzultációt követően „Az ügyfelek elégedettségének
mérése és kezelése” elnevezésű C12. számú hivatalos
minőségértékelési folyamatot összhangba hozták a Központ belső
szerkezetátalakításából, az új ügyfélportál és az online ügyfélelégedettségi űrlap bevezetéséből, valamint a 2009 októberében,
illetve 2011 februárjában elvégzett belső minőségellenőrzés keretében
tett ajánlásokból fakadó változásokkal.

1315

%
4.50

Az ügyfél-elégedettségi űrlapokon jelzett, hiányosságokat mutató
területek a következőképpen oszlottak meg:
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Munkafolyamat-optimalizálás és innováció
Az új fordítási munkafolyamat-szervezési
rendszer kialakítása

A technológiafigyelés mint az innováció
eszköze

A Központ folytatta az e-CdT
programmal (a korábbi szervezeti
portál
projekt)
kapcsolatos
munkát, amely magában foglalja
a Központ néhány legnagyobb informatikai fejlesztési projektjét. Az
első modul, az új „ügyfélportál”, amely nem más, mint az ügyfelek
igényeit kiszolgáló biztonságos szoftveres kezelőfelület, 2011
januárjában lépett működésbe19.

A Központ aktív tagja az intézményközi nyelvi technológiafigyelő
csoportnak. Az ellenőrző eszközökről szóló jelentés elkészítésén túl az
egyedi szótárak uniós intézmények közötti cseréjének koordinálását
is a Központ látta el.

Az e-CdT program második jelentős része a fordítási munkafolyamatszervezés és a fordítók munkakörnyezetének irányításához jelenleg
használt informatikai rendszerek cseréje. Ez azért vált szükségessé,
mert a korábbi rendszerek technikai és működési élettartama
egyaránt véget ért. A projekt várható előnyei többek között a
munkafolyamat hatékonyságának automatizálás és ésszerűsítés
útján történő növelése, a szolgáltatások átfogó minőségének javítása
az érdekelt felek közötti jobb kommunikációnak és a nyelvi források
megosztásának köszönhetően, valamint a felmerülő ügyféligények
rugalmasabb végrehajtása.

A Bizottság gépi fordítással foglalkozó csoportja és a Központ között
lezajlott megbeszéléseken javaslatot tettek arra, hogy e projekt
esetében az uniós intézmények felé a Központ legyen az egyedüli
kapcsolattartó. Ez azt jelentené, hogy a gépi fordítási szolgáltatáshoz
való hozzáférésre és különösen az ügynökségek igényeinek megfelelő
fordítóprogramok fejlesztésére irányuló kérelmek koordinálása a
Központ feladata lenne.
A Központ az Európai Parlament Euramis-csoportjával közösen
részt vett egy intézményközi csereprogramban. A fordítási kérelmek
előfeldolgozása során alkalmazott fordításimemória-szoftver
rendszerszerűbb használatát célzó saját projektjének kialakításakor a
Központ nagymértékben támaszkodott az itt szerzett tapasztalatokra.

2011 elején a Központ vezetése úgy döntött, hogy belső fejlesztés
helyett a piacról vásárol kész terméket. Az ajánlattételi eljárásra
irányuló felhívás 2012 elején történő kiírásának előkészítéseként a
Központ külső vállalatot bízott meg azzal, hogy készítsen elemzést
a fordítási munkafolyamat-szervezési rendszerek piacáról. Az
elkészült tanulmány megerősítette, hogy ma több konkurens piaci
szereplő is kínál a Központ igényeinek megfelelő érvényes, fejlett
és testre szabható munkafolyamat-szervezési eszközöket. Ezzel
egyidejűleg a Központ előrelépést tett az új rendszer technikai és
működési leírásának kidolgozása terén, amely az ajánlati felhívás
kulcsfontosságú eleme lesz.

Programme

Client Portal
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Lásd a 18. oldalt.
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IV.

A FORDÍTÓKÖZPONT MÁSODIK FELADATA

Intézményközi tevékenységek
Az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási
Bizottság (ICTI) ülései és munkacsoportjai
A Központ hosszú évek óta az intézményközi együttműködés
aktív szereplője. Tagja az ICTI-nek (Intézményközi Fordítási és
Tolmácsolási Bizottság) és alcsoportjainak, a Fordítási Végrehajtó
Bizottságnak (ECT) és – operatív szinten – a Fordítási Koordinációs
Bizottságnak (CCT). E szervek feladata, hogy előrejelezzék és
lehetővé tegyék a változást, előmozdítsák a közös tevékenységeket,
szinergiákat alakítsanak ki, felhasználják a többi szerv által elért
eredményeket, megosszák a termékeket és a költségeket, valamint
ösztönözzék a fordítással kapcsolatos információk és bevált
gyakorlatok cseréjét.

Európai interaktív terminológia (IATE)
Az ICTI-partnerek továbbra is a
Központra bízták az IATE, azaz az
Európai Unió több mint kilenc millió
szakkifejezést tartalmazó intézményközi
terminológiai adatbázisának kezelését.
A korábbi évekhez hasonlóan a Központ
felelt a belső és a nyilvános webhelyek
adminisztratív
és
technikai
támogatásáért a projektpartnerek nevében, valamint a Központ volt
az intézményközi IATE-irányítócsoport elnöke.

ate

A technikai fejlesztést a Központ IATE támogatási és fejlesztési

Azontúl, hogy több munkacsoportban és kezdeményezésben
is tevékenyen részt vesz, a Központ különösen az alábbiakban
működött közre:
ÎÎ Közös képzési út kijelölése a fordítók számára a felvételt
követően alkalmazandó közös követelmények és az egész
életen át tartó tanulás szempontjából javasolt intézkedési
területek meghatározásával. Ebben az összefüggésben a
Központ ismét felhívta a figyelmet „lektorálási szemináriumára”,
amely megfelelő képzési modulként szolgálhat az intézményközi
szintű végrehajtáshoz.

1 143 280

660 876

10 934 31 607

108 361

171 594

186 197

ÎÎ A fordítók, fordító asszisztensek és a horizontális szolgáltatások
területén dolgozó munkatársak intézményközi cseréje. Ez
a tevékenység a Központ és más intézmények között több
alkalmazott cseréje által valósult meg.
ÎÎ A főbb intézményközi tevékenységi és teljesítménymutatók
meghatározása az egyes szervezetek fordítási tevékenységeivel
kapcsolatos teljesítményértékelés érdekében. E tekintetben
a Központ megosztotta a többi részt vevő intézménnyel „a
dokumentumok módosításának költség- és időigényességéről”
szóló elemzését.
Ezek a tevékenységek, valamint az ICTI más, a Központ
közreműködésével végzett tevékenységei elengedhetetlenek voltak
ahhoz, hogy figyelemmel kísérjék az intézményközi fejleményeket és
előre jelezzék a várható változásokat, kockázatokat és lehetőségeket.
Mindemellett elősegítették a kezdeményezések ésszerűsítését és a
költségcsökkentést.

A 2011. évi IATE-eredménytábla

csoportja végzi, amely az ICTI tagjai által finanszírozott négy külső
szakértőből áll. A csoport a 2011. évi fejlesztési munka során új
funkcióként többek között egy olyan mechanizmust hozott létre,
amely leegyszerűsíti az intézményközi frissítéseket és hitelesítést,
valamint egy Word makrót, amely megkönnyíti a terminológiai
munka beépítését a fordítási munkakörnyezetbe. A csoport ezenfelül
projektjavaslatot dolgozott ki egy intézményközi terminológiai portál
létrehozására.
Az IATE és a fordítás világa
A fordítók továbbra is nagy érdeklődést mutatnak az IATE iránt.
Az Intézményközi IATE-irányítócsoporttól például az ENSZ New
York-i központja kért engedélyt az IATE belső adatbázisához
való hozzáférésre. Az ENSZ-központ az ENSZ terminológiai
megegyezéseinek felülvizsgálata keretében tanulmányozni kívánta,
hogyan biztosította az IATE bizonyos problémák megoldását. A
második kérés, amelynek a Központ eleget tudott tenni, a TERTELprojekt részéről érkezett, amely az IATE-t egy metakereső eszközbe
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kívánta integrálni. A TERTEL célja egy metakereső webhely létrehozása
a „három nyelvi térség” („Trois espaces linguistiques” – TEL) nyelvein,
azaz francia, spanyol és portugál nyelven.
Az intézményközi IATE-irányítócsoport három együttműködési
javaslatot is kapott olyan vállalatoktól, illetve egyetemektől, amelyek az
IATE-t partnerként kívánták bevonni egy Unió által támogatott kutatásfejlesztési projektbe:
ÎÎ A LISE-projekt (jogi nyelvi interoperabilitási szolgáltatások)
esetében az IATE-t hozzá kívánták adni a projekt felhasználói
csoportjához, hogy a segítségével szemléltetni tudják a LISE
keretében kidolgozott adatösszesítő eszközök hasznos jellegét;
ÎÎ A Sensunique elnevezésű projekt az IATE-ben folytatott
metakeresésre kért engedélyt. A francia nemzeti kutatási
ügynökség (Agence nationale de la recherche) által finanszírozott
projekt olyan eszközt biztosít nyelvészek számára, amely egyes
szakterületeken ellenőrzött szókincs kidolgozását támogatja.
A projekt internetes szolgáltatás útján fér majd hozzá az IATEhez, hogy ellenőrizze az említett informatikai eszköz által javasolt
megoldás érvényességét.
ÎÎ A MONNET (Multilingual Ontologies for Networked Knowledge –
többnyelvű ontológiák a hálózatos tudás szolgálatában) projekt. Ez
az uniós finanszírozású kutatási projekt olyan eszközt fejlesztett
ki, amely nyilvánosan elérhető fordítóprogramok (elsősorban a
Google Fordító) használatával automatikusan végzi ontológiák
fordítását. A projektvezető azért kívánja az IATE-t használni, mert
az megbízhatóbb fordítási forrás.
Az IATE eszközkezelőjeként a Központ egyik feladata az IATE partnerei
által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértések ellenőrzése és
jelentése. Intézményközi szinten egy ilyen esetre derült fény, amelyben
a hatályos hivatalos előírások szerint jártak el.

1%
4%

1%

1%

IAMLADP 2011
A korábbi évekhez hasonlóan a Központ
tevékenyen közreműködött az IAMLADP
(International Annual Meeting on
Language Arrangements, Documentation
and Publications – nyelvi rezsimekkel, dokumentációval és közzététellel
foglalkozó éves nemzetközi találkozó) különböző csoportjaiban,
ideértve a közös képzési vállalkozásokkal foglalkozó munkacsoportot
és az egyetemi kapcsolattartó csoportot.

IAM

LADP

A Központ részt vett az IAMLADP 2011 júliusában az ENSZ Élelmezési
és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) római központjában
megrendezett éves találkozóján. Számos aktuális kérdés szerepelt
a napirenden, úgymint a nyelvi szolgáltatást nyújtó alkalmazottak
felvétele és megtartása terén tapasztalt nehézségek és különösen a
szakképzett munkaerő hiánya bizonyos nyelvek esetében. Hosszas
megbeszélések folytak a munkaerő-utánpótlás tervezéséről is, ami
nem meglepő, hiszen öt éven belül az ENSZ fordítóinak 43%-a
nyugdíjba vonul.

JIAMCATT 2011
A Központ részt vett a JIAMCATT
áprilisi találkozóján Torinóban.
Ennek alkalmával lehetősége nyílt
arra, hogy felvegye a kapcsolatot
különböző intézményekkel és
szervezetekkel (pl. a Kereskedelmi Világszervezettel, a WTO-val,
valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel, az ILO-val), illetve
szoftvervállalatokkal, megossza velük ötleteit és megoldásait, és
megvitassa a dokumentumhivatkozások és -keresés terén felmerülő
igényeket. Néhány résztvevő kérésére a Központ képviselője ismertette
a PreIATE makró működését (ez az IATE önálló, virtuális része, amely
az ellenőrzésre, kiegészítésre és az IATE-be történő továbbításra váró
ideiglenes szócikkek vagy anyagok tárolására szolgál).

en - angol

1%

fr - francia

4%

de - német

16%

it - olasz

6%

nl - holland

6%

16%

es - spanyol

da - dán

7%

pt - portugál
7%

12%
8%

8%

el - görög
fi - finn
sv - svéd
la - latin
pl - lengyel
lt - litván
hu - magyar

Szakkifejezések az IATE-ben nyelvek szerint, 2011 végén
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Egyéb külső kapcsolattartási tevékenységek
Szeminárium: „Bevált gyakorlatok a
fordítások lektorálása terén”
A „Bevált gyakorlatok
a
fordítások
lektorálása terén”
című szeminárium
ösztönzi a fordítások
lektorálása
terén
kialakult
helyes
gyakorlatok cseréjét,
vitaindítóként szolgál
és biztosítja az ilyen
helyes gyakorlatok összehangolását. A 2009-ben indult egynapos
szemináriumot eddig 13 alkalommal rendezték meg különböző
városokban a Központ három fordítójának vezetésével az IAMLAPD
tagszervezetei, fordítóhallgatók és új munkatársak részére. Idén a
szemináriumnak a Tallini Egyetem adott otthont, illetve emellett
az új alkalmazottak számára belső szemináriumot tartottak. E
kezdeményezés keretében ellátogatott a Központba Louise Brunette
professzor, a Quebeci Egyetem tanára és a lektori munka elismert
szakértője, hogy eszmecserét folytasson a kérdésről.
Az IAMLADP római találkozóján is szó esett a fordítások lektorálásával
kapcsolatos bevált gyakorlatokkal foglalkozó képzésről, amelyet a
nemzetközi szervezetek közötti tudásmegosztás pozitív példájaként
említettek. A Központ az ellenőrző eszközökkel foglalkozó új közös
képzési vállalkozás létrehozását javasolta, amelynek keretében
2012-től nyújtanának képzést az IAMLADP tagjainak.

Luisa Giacoma professzor, a Torinói Egyetem tanára

Gyakornokok a Központban
2011-ben a Központ négy egyetemi hallgatót, illetve posztgraduális
tanulmányokat folytató fiatal szakembert alkalmazott gyakornokként.
Munkájuk során fordítással, terminológiai kérdésekkel és a
számítógéppel támogatott fordításirányítással foglalkoztak.
A Központ továbbra is szervezett látogatásokat más uniós
intézményekből érkező gyakornokok számára, és az Európai
Parlamentből hat csoportot (több mint 150 gyakornokot) fogadott.

Kapcsolattartás a tagállamok egyetemeivel
A Központ előadás keretében mutatta be a Pisai, Bergeni, Valladolidi
és Leicesteri Egyetemeken végzett tevékenységeit.
A Bergenben tartott vitaindító előadás nyomán a bergeni NHH
Üzleti Főiskola gondozásában megjelenő szakmai kommunikációs
folyóirat, a SYNAPS első online száma cikket közölt a Központról.
Az egyik, mégpedig a Pisai Egyetemmel ápolt kapcsolatok
eredményeképpen nyelvi együttműködési megállapodás született.
Az egyetem egyik tanára és a Központ olasz nyelvi csoportja között
online konzultáció indult, így a csoport konkrét nyelvi kérdésekben
tanácsot kérhet a szakértőtől.
A Központ ezenfelül látogatókat fogadott épületében a Palermói
Egyetemről, és intézményközi szemináriumnak adott otthont,
amelynek tárgya a Torinói Egyetem tanára, Luisa Giacoma
professzor által összeállított kétnyelvű szótár volt.
A gyakornoki kiválasztási eljárásnak köszönhetően (lásd a következő
bekezdést) a Központ Európa-szerte számos egyetemmel lépett
kapcsolatba.

Más uniós intézményektől érkezett gyakornokok
csoportja

Egyéb külső kapcsolattartási tevékenységek
A koreai Külügyi és Kereskedelmi Minisztérium kormányzati
küldöttsége látogatást tett a Központban, hogy megismerje az ottani
fordításszervezési módszereket.
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V. KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A Fordítóközpont – gyakorlati
útmutató ügyfelek részére
Az év végén a Központ ügyfeleknek készült gyakorlati útmutatót
tett közzé, hogy megkönnyítse számukra a mindennapi munkát.
„A Fordítóközpont – gyakorlati útmutató ügyfelek részére” című
kiadvány tájékoztatást ad a Központ szervezeti felépítéséről, nyelvi
szolgáltatásairól és árairól, valamint praktikus iránymutatásokkal
szolgál a (fordítási) kérelmek benyújtásához. Az útmutató PDFformátumban elérhető az ügyfélportálon.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

A nyelvi központ – a Fordítóközpont
ügyfeleknek szóló hírlevele
A Központ az igazgatótanács
októberi ülésén tette közzé az
ügyfeleknek szóló hírlevele, „A
nyelvi központ” első számát. A
No1
kiadvány célja, hogy közelebb
The language hub
hozza a Központot ügyfeleihez,
betekintést adjon számukra a
működési kérdésekbe, valamint
hírt adjon az aktuális eseményekről
vagy projektekről. A hírlevél
minden év októberében jelenik
meg az ügyfélportálon, ezt az
ügyféljelentést
pedig
az
igazgatótanács márciusi ülésén
osztják majd ki, illetve felkerül a Központ nyilvános honlapjára.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

Hatalmas az érdeklődés a
Fordítóközpont nyilvános weboldala
iránt
A Központ 2010 novemberében indult új nyilvános weboldalán 2011ben közel 97 000 látogatást regisztráltak. A honlap azon kevés uniós
webhely közé tartozik, amelyek a 23 hivatalos nyelven biztosítanak
honosított tartalmat. A statisztikai adatok szerint a látogatók ezt
méltányolják, hiszen az oldalt valamennyi nyelven rendszeresen
felkeresik.
ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

A Fordítóközpont már a
Facebookon is
A Központ tovább gazdagította külső kommunikációs profilját,
amikor októberben létrehozta Facebook-oldalát és csatlakozott a
közösségi médiához, bízva abban, hogy ezáltal az Európai Unió
polgárai jobban megismerik a munkáját, és újabb célközönséget tud
megszólítani.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.
We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!
Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

A külső kommunikációs keret
kidolgozása
A külső kommunikáció rendszerjellegű szervezeti megközelítésének
kialakítása érdekében a Központ kidolgozta a „Külső kommunikációs
keretet”, amelyet 2012. január elején fogad el.
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VI.

MELLÉKLETEK

A Fordítóközpont szervezeti ábrája

Igazgatótanács
Rytis Martikonis
elnök

Stratégiai tervezési és monitorozási
részleg

Fordítási
osztály

osztályvezető-helyettes

Germán
nyelvek csoportja

Újlatin
és mediterrán nyelvek csoportja

Fordítástámogatási
osztály

Gailė Dagilienė
igazgató

Igazgatási
osztály

Intézményközi
IATE-csoport

Igénykezelési
részleg

Költségvetési és pénzügyi
csoport

Könyvelési tisztviselő

Nyelvi és
technológiai támogatási részleg
Emberi erőforrás részleg

Finnugor és balti nyelvek
csoportja

Az igazgató hivatalának titkársága

Informatikai osztály

Általános ügyek osztálya

osztályvezető-helyettes

Jogi részleg
Szláv és görög
nyelvek csoportja

Az igazgató asszisztense / Az igazgatótanács titkársága

Létesítménygazdálkodási
és biztonsági csoport

Fejlesztési részleg

Segítségnyújtási részleg

IT-infrastruktúra részleg

Projektmenedzsment
iroda

Külső
kapcsolattartási és
kommunikációs részleg

ARTEMIS-JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
EUB
TANÁCS
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EMTH
EBH
SZÁMVEVŐSZÉK
EKB
ECDC
ECHA
EVÜ
EDPS
EKÜ
EFSA
EBB
EIGE
EBFH
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
EÉPH
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUMK
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
BPHH
OMBUDSMAN
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36955

36811

Mennyiség/ügyfél

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Mennyiség összesen
Közösségi védjegyek és
formatervezési minták
60,87% (433 885 oldal)

Dokumentumok
39,13% (278 928 oldal)
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Mennyiség kontra előrejelzés
2011. évi előzetes költségvetési tervezet 2011. évi eredeti költségvetés

697047

715916

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

Dokumentumok

836039

Számlázás

770717

A 2011. évi módosított költségvetés

Védjegyek
Összesen

2011. évi emberi és pénzügyi erőforrások (előre jelzett(*), illetve tényleges
adatok)
Tevékenységek

Adat típusa

Emberi erőforrások (**)(***)
Összesen
(%)

Működési alaptevékenység:
fordítás
Támogatási tevékenységek

Külső kapcsolattartás
Igazgatási és felügyeleti
tevékenységek
Mindösszesen

Összesen

Tisztviselők

Pénzügyi erőforrások (***)

Ideiglenes

Szerződéses

alkalmazottak

alkalmazottak

1. cím

2. cím

Költségvetés

3. cím

összesen

Költségvetés (%)

Előre jelzett

62.2%

152.3

31.0

106.3

15.0

17 785 431

3 002 111

14 497 700

35 285 242

75.1%

Tényleges

63.7%

141.5

30.0

96.5

15

15 767 033

2 577 509

13 704 572

32 049 114

75.8%

Előre jelzett

28.3%

69.4

17.0

47.4

5.0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14.8%

Tényleges

26.1%

57.9

17.1

40.8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13.7%

Előre jelzett

1.9%

4.7

2.0

2.7

0.0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3.1%

Tényleges

2.3%

5.1

2.3

2.8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3.6%

Előre jelzett

7.6%

18.6

13.0

5.6

0.0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7.0%

Tényleges

7.9%

17.6

11.7

6.0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6.9%

Előre jelzett

100.0%

245.0

63.0

162.0

20

26 942 100

4 812 000

15 202 700

46 956 800

100%

Tényleges

100.0%

222

61

146

15

23 740 155

4 152 396

14 397 908

42 290 460

100%

(*) Lásd a 2011. évi éves munkaprogramot.
(**) Teljes munkaidős egyenértékben.
(***) Kerekített számadatok.
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2011. évi főbb adatok ügyfelek szerint
ACER
ARTEMIS JU

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége
ARTEMIS Közös Vállakozás

BEREC

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

CCE-EMPLOI
RB
Cedefop
CEPOL
CFCA
EUB
Tanács
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EMTH
EBH
Számvevőszék
EKB
ECDC
ECHA
EVÜ
EDPS
EKÜ
EFSA
EBB
EIGE
EBFH
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERCEA
EÉPH
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EUMK
Fusion for Energy (F4E)
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
BPHH
BPHH védjegyek
Ombudsman
REA
SJU
TEN-T EA

Európai Bizottság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG-EMPL)
Az Európai Unió Régiók Bizottsága
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ
Európai Rendőrakadémia
Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal
Az Európai Unió Bírósága
Az Európai Unió Tanácsa
Közösségi Növényfajta-Hivatal
Tiszta Égbolt Közös Vállalkozás
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal
Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
Európai Bankhatóság
Európai Számvevőszék
Európai Központi Bank
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Európai Vegyianyag-ügynökség
Európai Védelmi Ügynökség
Európai adatvédelmi biztos
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság
Európai Beruházási Bank
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Európai Gyógyszerügynökség
A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja
Európai Tengerbiztonsági Ügynökség
ENIAC Közös Vállalkozás
Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
Európai Vasúti Ügynökség
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
Európai Értékpapír-piaci Hatóság
Európai Képzési Alapítvány
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
Európai Igazságügyi Együttműködési Egység
Európai Rendőrségi Hivatal
Európai Unió Műholdközpontja
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség
Európai GNSS Ügynökség
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Dokumentumok
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) – Védjegyek és formatervezési minták
Európai ombudsman
Kutatási Végrehajtó Ügynökség
SESAR Közös Vállalkozás
A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala
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Oldalak száma összesen
Fordított

Előre jelzett

Határidők betartása

Kért határidők

(dokumentumok száma)

(oldalszám)

Igényelt

Teljesített

Normál

Tervezett

Ügyfél-elégedettségi űrlapok
Sürgős

Visszaküldve

Visszaküldés időpontja

0

0

0

0

0

0

0

0

0% ACER

86

p.m.

43

43

86

0

0

0

0% ARTEMIS JU

127

0

24

24

127

0

0

0

28870

13978

3133

3085

8863

18314

1693

52

0% BEREC

0

0

0

0

0

0

0

0

0 RB

819

1240

181

178

603

0

216

21

11.60% Cedefop

863

1183

85

85

853

0

10

2

2.35% CEPOL

1547

1613

137

136

1146

0

401

0

253

p.m.

13

13

213

22

18

1

7.69% EUB

337

3736

41

40

134

145

58

2

4.88% Tanács

470

1290

180

180

253

0

217

0

0% CPVO

42

p.m.

21

21

42

0

0

0

0% CSJU

7103

8882

718

714

4653

1224

1226

4

0.56% EACEA

126

400

28

28

105

0

21

0

0% EACI

927

1398

51

47

429

0

498

0

0% EAHC

15399

31673

388

387

1261

14117

21

36

9.28% EASA

1163

p.m.

10

10

0

0

1163

0

0% EMTH

341

n/a

36

36

322

0

19

0

0% EBH

288

640

59

59

245

0

43

1

30

644

3

3

26

0

4

2

50% EKB

1.65% CCE-EMPLOI

0% CFCA

1.69% Számvevőszék

6427

7008

352

349

6427

0

0

59

15.69% ECDC

36811

45997

4038

3990

27573

6930

2308

15

0.37% ECHA

89

54

5

5

48

0

41

1

20% EVÜ

14356

14600

845

842

785

13204

367

46

5.44% EDPS

3247

4301

240

238

2554

0

693

2

0.83% EKÜ

3456

7097

632

621

1433

0

2023

41

6.49% EFSA

176

p.m.

48

48

160

0

16

0

0% EBB

1560

4774

106

105

1492

0

68

9

8.49% EIGE

43

n/a

22

22

1

42

0

0

0% EBFH

886

945

26

26

878

0

8

0

0% EIT

30927

39129

9569

9450

2756

24407

3764

967

6130

7005

269

269

1519

0

4611

4

1.49% EMCDDA

1165

2198

65

65

1036

0

129

0

0% EMSA

42

n/a

21

21

0

0

42

0

0% ENIAC JU

948

1075

141

141

792

0

156

0

0% ENISA

8185

4839

300

287

5033

2855

297

21

7% ERA

400

488

131

131

328

8

64

23

17.56% EKT

10.04% EMA

487

n/a

85

85

382

0

105

0

0% EÉPH

2905

2590

241

241

787

0

2118

0

0% ETF

6224

7813

1349

1307

4612

1247

365

19

1.41% EU-OSHA

9461

6989

1777

1774

7175

0

2286

25

1.41% Eurofound

21

54

21

20

21

0

0

0

0% Eurojust

7068

15089

559

557

5063

0

2005

0

0% Europol

10

p.m.

3

3

0

0

10

0

0% EUMK

151

538

24

24

105

0

46

0

0% F4E

66

p.m.

44

43

44

0

22

1

15055

14500

897

890

13198

0

1857

21

2.27% FCH JU

4080

3500

93

89

3909

0

171

0

42

220

21

21

0

0

42

0

0% GSA

285

p.m.

42

42

282

0

3

0

0% IMI JU

36955

52210

6520

6339

17481

4557

14917

33

0.50% BPHH

433885

520415

433885

433885

433885

0

0

0

6110

4839

759

757

664

5378

68

1

204

297

68

68

197

0

7

0

0% REA

197

376

153

153

132

0

65

0

0% SJU

203

423

110

109

197

0

6

0

0% TEN-T EA

2.34% FRA
0% Frontex

BPHH védjegyek

0.13% Ombudsman
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