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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

• Fordítás + egyéb 
NLP-alkalmazások

• ELRC

• Egyéb CEF által 
támogatott 
projektek

CEF 
platform

• 2017 -

• Több domén

• Neurális

• Online 
közszolgáltatások

eTranslation

MT@EC
• Jogi fordítás

• Statisztikai

DIGITAL 
• Digitális 

technológia 
vállalkozások, 
közigazgatás és 
polgárok számára



https://language-tools.ec.europa.eu/



FELHASZNÁLÓK



EGY RENDSZER – KÉT KÖZÖNSÉG 

• Páneurópai digitális 
közszolgáltatások (CEF)

• Közigazgatás (EU + NO, IZ) 
• Egyetemek
• EU-nak dolgozó szabadúszó 

fordítók
• KKV-k

CEF eTranslation

• EU-s intézmények fordítói 
és alkalmazottai

• EU-s intézmények digitális 
szolgáltatásai

• EU-s intézmények honlapjai

Fordítási 
Főigazgatóság 
eTranslation



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK



EGY RENDSZER – KÉT FORGATÓKÖNYV

• Szövegrészletek, 
dokumentumok gépi 
nyersfordítása

• Cél: megértés, fő 
tartalmi váz

Webes felület 

• Munkafolyamatok
• Weboldalak
• Digitális 

szolgáltatások, stb.

Szerver – kliens 
(API)









MIT NYÚJT AZ ETRANSLATION?



BIZTONSÁG & ADATVÉDELEM

→ Az Európai Bizottság tűzfala védi

→ Adattörlés 24 óra után



TÉMAKÖRÖK

•EU hivatalos

•Általános

•EU Bíróság 

•Pénzügy (EKB)

•Közegészségügy

• Stb.



30 nyelvre!



Egyszerre több 

dokumentum 

több nyelvre



+

.txt
Támogatott 

formátumok



Szövegrészletek és 
dokumentumok gépi 

fordítása a webfelületen

Sokféle formátumú 
dokumentumkezelés 
(docx, pdf, odt, xlsx, 

html stb.)

eTranslation 
integrálása digitális 

szolgáltatásokba

Fordítás az EU 24 
hivatalos nyelvére és 
nyelvéről + izlandi, 
norvég, arab, kínai, 

japán, orosz és török 
nyelvről és nyelvre



ÉS A MINŐSÉG?



EU-S SZÖVEGEKRE A LEGJOBB! 



…. Mivel azok fordításait felhasználva építjük! 



TÉMAKÖRTŐL FÜGG - EU HIVATALOS

Come gather round people 
wherever you roam, and admit 

that the waters around you have 
grown.

The Times They Are A-Changin’, Bob Dylan

Látogasson el a barangoló 
turisták körére, és ismerje el, 
hogy a körülötte lévő vizek 

növekedtek.

EN HU



ÁLTALÁNOS

Come gather round people 
wherever you roam, and admit 

that the waters around you have 
grown.

The Times They Are A-Changin’, Bob Dylan

Gyûjtsd össze az embereket 
bárhová is jársz, és ismerd be, 
hogy a körülötted lévő vizek 

nőttek..

EN HU



KEVÉSBÉ HATÉKONY

•Új szavak, kreatív szövegek, nem szokványos szövegek

• Szövegkörnyezet nélküli szavak, kifejezések



EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK & MI JÖN MÉG?



•Egyre több honlapon elérhető (Re-open EU, 
Konferencia Európa Jövőjéről) 

•Mi van még? 
• Beszédfelismerés
• Többnyelvű tweet
• Névelem-felismerés, stb.

•Mi jön még? 
• Anonimizálás
• Nyelvfelismerés, stb.



https://language-tools.ec.europa.eu/



Beszédfelismerés

MP3, 
WAV,… 
MP4, AVI,…



TWEETELNI TÖBB NYELVEN

https://language-tools.ec.europa.eu/SocialMediaTranslator/Snippets



NÉVELEM-FELISMERÉS

https://language-tools.ec.europa.eu/NLPServices/NLP

Since the web portal will enable the communication between the individual whose data has 
resulted in the creation of a red link and the competent authority of <ORG>the Member 
State</ORG> responsible for the manual verification of different identities, the standard form 
should be available in the languages of the web portal laid down in <LAW>Article 1(3) of 
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/XX</LAW> [laying down detailed rules on the 
operation of the web portal, pursuant to <LAW>Article 49(6) of Regulation (EU) 
2019/817</LAW> of <ORG>the European Parliament</ORG> and of the 
<ORG>Council</ORG>].

Named Entity Recognition

Identify major entities in a text such as people, places, organisations.



HOGYAN REGISZTRÁLJUNK?



•Egyéni felhasználók (webfelület)
• Közigazgatás
• Egyetemek
• CEF-projektek
• KKV-k (validálás szükséges)
• EU-nak dolgozó szabadúszó fordítók



•Egyéni felhasználók
• https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/w

elcome.html   

•Web szolgáltatás (API) integrációja  
• Technikai dokumentáció: 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGI
TAL/How+to+submit+a+translation+request+via+the
+CEF+eTranslation+webservice 
• Lépjen kapcsolatba az eTranslation 

Ügyfélszolgálattal:  help@cefat-tools-services.eu



EGYÉNI FELHASZNÁLÓK

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html 



PRÓBÁLJÁK KI!
HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ETRANSLATION



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

help@cefat-tools-services.eu
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation

https://language-tools.ec.europa.eu


