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2017-HU-IA-00027 – A KÖZLÖNYKIADÓ IS RÉSZT VETT A
MAGYARORSZÁGI MÁSODIK EURÓPAI NYELVI ERŐFORRÁSKOORDINÁCIÓS WORKSHOPON (ELRC)
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Európai Bizottság 2015. évben egy átfogó Európai Nyelvi Erőforrás Koordináció nevű kezdeményezést
indított útjára, amelynek alapvető célja, hogy a közszolgálat, a közigazgatás, és a kormányzati intézmények
számára lényeges nyelvi és fordítói adatbázist hozzanak létre és az adatokat begyűjtsék a résztvevő 30 CEF
programot támogató európai országban. Az Automatizált Fordítás (CEF AT) platformot a Bizottság fejleszti az
Európai Hálózatfejlesztési Eszköz, a CEF (Connecting Europe Facility) program keretein belül.
2018. november 13-án Budapesten került megrendezésre a magyarországi második Európai Nyelvi Erőforráskoordinációs workshop, amelyen a Közlönykiadó Kft. képviseletében Sebő Szabolcs informatikai fejlesztési
vezető vett részt.
A neves eseményt Váradi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa, nemzeti technológiai összekötője nyitotta meg, amelyet számos magas színvonalú,
tudományos előadás követett az egésznapos rendezvénysorozaton.
A délelőtti „A CEF program magyarországi megvalósítása” című panel szekció kerekasztal beszélgetésén
képviseltette magát a Közlönykiadó Kft., ahol Sebő Szabolcs a résztvevőkkel „A Magyar Cégnyilvántartás EU
BRIS-be történő integrációja” című, 2017-HU-IA-00027 azonosítószámú projekt szakmai tapasztalatait
osztotta meg, amely szintén az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) program keretein keresztül valósul
meg. Továbbá felhívta a résztvevők figyelmét a BRIS platform révén elérhető, az egész Unióra kiterjedő
céginformációkkal kapcsolatban is.
Fejlesztési vezető úr a beszélgetés során kifejtette, hogy az utóbbi években megnövekedett a tagállami
céginformációkhoz való uniós szintű hozzáférés iránti igény, viszont a vállalatokról szóló hivatalos információk
nem mindig érhetők el könnyen határokon átnyúlóan. Ebből fakadóan az elmúlt évek során a központi
nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek összekapcsolására szolgáló rendszernek,
azaz a Business Registers Interconnection System-nek (röviden BRIS) a bevezetésére került sor. A platform
az európai igazságügyi, e-Justice portálon keresztül biztosítja az egyes tagállami nyilvántartásokban tárolt
adatokhoz való hozzáférés lehetőségét.
A beszélgetés során ismertetésre kerültek továbbá a bevezetett BRIS nyilvántartás céljai, valamint Fejlesztési
vezető úr kitért CEF keretein belül megvalósított projekt tapasztalataira is.
Köszönjük a részvételi lehetőséget, további sok sikert és produktív szakmai munkát kívánunk a szervezőknek!

