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Előszó

A világ számos országában bevett gyakorlat, hogy a szakmai szervezetek útmutatókat állítanak 
össze és adnak ki fordítók és tolmácsok számára. Sajnos Magyarországon csak elvétve találkoz
ni kifejezetten fordítói szempontok alapján összeállított segédanyaggal. Az egyetlen ilyen jelle
gű anyagot -  Kovács László „Súgó a fordítónak” című munkáját -  a Multi-Lingua Kft. jelentette 
meg évekkel ezelőtt.
A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete most kísérletet tesz arra, hogy egy ilyen jellegű út
mutatót, a kezdő és haladó fordítók, valamint tolmácsok számára hasznos kiadványsorozat el
ső köteteként megjelentessen. Reméljük, vállalkozásunk sikeres lesz, és elnyeri a pályakezdő és 
a tapasztaltabb fordítók és tolmácsok tetszését is. A szerzők igyekeztek kitérni mindazon kérdé
sekre, amelyek elsősorban a kezdő kollégákat foglalkoztatják, de talán az „öreg rókák” számára 
is tudtak néhány hasznos információval szolgálni.
Jelen  kiadványunk ugyan nagyobb teret szentel a fordítóknak, de következő kiadványainkban a 
tolmácsokhoz is bővebben kívánunk szólni.
Örülnénk, ha kiadványunkat minél többen hasznosítani tudnák munkájuk során. Szívesen fo
gadjuk véleményüket a jelen művel kapcsolatosan, és várjuk javaslataikat a következő kötetek
re vonatkozóan.

A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete nevében:

Reha László, elnök

2004. szeptember 30.
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1. Az első lépések

Reha László

1.1. A jogi háttér

Az, hogy kiből lesz napjainkban fordító vagy tolmács, szinte teljesen a véletlenen múlik. Mivel 
a fordítás és a tolmácsolás Magyarországon, hasonlóan a legtöbb nyugat-európai országhoz, 
nem szakma, ezért aki úgy érzi, hogy elég jól beszél egy idegen nyelvet, könnyen belevág. így 
sok gyenge tudású fordító is tevékenykedik a pályán. Pedig a fordító és a tolmács feladata na
gyon sokrétű és bonyolult, gyakran speciális ismereteket igényel, ezért egy idegen nyelv meg
értése vagy beszélése, mindegy milyen szinten, még nem egyenlő azzal, hogy valaki tud fordí
tani vagy tolmácsolni.
A szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeire, valamint a fordítói és tolmácste
vékenység végzésére jelenleg az alábbi hatályos jogszabályok vonatkoznak:

1. A Minisztertanács 24/1986. (VI. 26.) MT számú rendelete a szakfordításról és a tolmácsolásról
2. Az igazságügy-miniszter 7/1986. (VI. 26.) IM számú rendelete a szakfordításról és a tolmácso

lásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT számú rendelet végrehajtásáról
3. A művelődési miniszter 7/1986. (VI. 36.) MM számú rendelete a szakfordító és tolmácsképe

sítés megszerzésének feltételeiről

Bár e jogszabályok jó  néhány pontján már túllépett az élet, és van néhány szakmailag korsze
rűsítésre szoruló részük, a lényeg, hogy szakfordítást, illetőleg tolmácsolást hivatásszerűen (az
az, akinek fő megélhetési forrását e tevékenység jelenti) az végezhet, aki szakfordítói, illetőleg 
tolmácsigazolvánnyal rendelkezik. Szakfordító, illetőleg tolmácsigazolványt az kaphat, aki szak
fordító, illetőleg tolmács szakképesítéssel rendelkezik.
A szakfordító, illetőleg tolmácsigazolványt jelenleg az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző 
adja ki.
Szakfordítói, illetőleg tolmácstevékenységet végezhetünk önálló tevékenységként, egyéni vállal
kozóként, betéti társasági, vagy korlátolt felelősségű társasági formában. Az egyéni vállalkozói 
igazolványt jelenleg az állandó lakóhely szerinti okmányirodák adják ki.
Hiteles fordítást és fordításhitelesítést (a cégkivonat kivételével, amelyet szakfordítói képesítés
sel rendelkezők is készíthetnek) Magyarországon csak az Országos Fordító és Fordításhitelesí
tő Iroda készíthet.
Fordítási és tolmácsolási tevékenységet fordítóiroda (gazdasági társaság) keretében is lehet vé
gezni, de csak akkor, ha a tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, il
letve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők 
között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelmények
nek megfelel.

1.2. Képzés, szakmai, nyelvi továbbképzés

Napjainkban a fordító- és tolmácsképzés egyrészt graduális, de nem önálló képzés formájában 
folyik a felsőoktatási intézmények egy részében, ha nem is önálló szakként, hanem a műszaki, 
gazdasági, társadalomtudományi, természettudományi, agrártudományi, közgazdaságtudomá
nyi, egészségtudományi szakképzés kiegészítéseként, azaz a főszak mellett második szakként
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vagy specializációként (a képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményeket lásd a melléklet
ben). Az alapképzés formájában tervezett önálló fordító- és/vagy tolmács szak megalapítása egy
előre várat magára, és sokan létjogosultságát is kétségbe vonják.
Posztgraduális képzés folyik az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Központjában, valamint a 
Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetében.
Sajnos úgy a graduális, mint a posztgraduális képzés keretében csak angol, német, francia, olasz 
és spanyol nyelveken lehet szakfordítói és/vagy tolmácsképesítést szerezni.
A képesítést vizsga letételével is meg lehet szerezni. Ez jelenleg csak az ELTE BTK Fordító- és 
Tolmácsképző Központjában lehetőséges, ahol a vizsgákat egy évben kétszer, tavasszal és ősszel 
szervezik meg, elméletileg minden olyan nyelvből, amelyre jelentkező van.
Szakmai továbbképzésre szervezett oktatás keretében sajnos nincsen lehetőség. Ilyen jellegű 
továbbképzést sem oktatási intézmények, sem szakmai szervezetek nem kínálnak. Ez vonatko
zik a szükséges segédeszközök (elsősorban szoftverek) használatára is, bár ilyen jellegű tanfo
lyamokat, ha szűk körben is, de lehet találni a piacon.
Természetes, hogy a fordító és a tolmács folyamatosan ápolja munkanyelvét, például újságot, 
szakfolyóiratokat olvas, rádiót hallgat, televíziót néz, ellátogat az adott országba, lehetőleg anya
nyelvű emberekkel folytat beszélgetéseket. Mód van cégeknél, fordítóirodáknál és az Európai 
Unió Bizottságánál gyakornoki képzésben való részvételre is. Célszerű minden olyan lehetősé
get megragadni, amely hozzájárul a fordító/tolmács munkanyelvének „karbantartásához” és fej
lesztéséhez.
Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy a fordító/tolmács nemcsak szakember, hanem 
egyben vállalkozó is, tehát kisebb vagy nagyobb mértékben, de cégvezetési ismeretekre is szük
sége van. Ilyen jellegű képzést nagyon sok szervezet kínál.
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2. Szakmai tevékenységi formák és szakterületi 
specializálódás

Rádai-Kovács Éva

Az alábbiakban azokat a legfontosabb szakmai tevékenységi formákat kívánjuk bemutatni, ame
lyek keretében a kezdő fordító és tolmács a tanultakat át tudja ültetni a gyakorlatba, és azokat 
a meghatározó jellemzőket kívánjuk kiemelni, amelyek segíthetnek a fejlődés irányának eldön
tésében.

2.1. A szakma alapfogalmai

A, B és C nyelv

A nyelvnek általában az anyanyelvűnket tekintjük, vagy azt a fő nyelvet, amelyen a tanulmánya
inkat végeztük és ezért ez a „legerősebb” nyelvünk. A B  nyelv az, amelyikről tudunk az anya
nyelvűnkre, és viszont is dolgozni, vagyis ez a legerősebb idegen nyelvünk. A C nyelv pedig az, 
amelyikről szintén tudunk az anyanyelvűnkre tolmácsolni vagy fordítani, de erre az idegen 
nyelvre nem dolgozunk. Ezt azért is fontos tudni, mert egy szakmai önéletrajzban célszerű fel
tüntetni, hogy melyik nyelvről melyik nyelvre és milyen területen vállalunk munkát.

A fordítás során használt szövegek

A fordítás során legelőször a forrásszöveggel szoktunk találkozni, vagyis azzal, amelyiket le kell 
fordítanunk. A szöveg, amely a mi fordítási munkánk eredményeként születik meg, a célszöveg. 
A szakmailag és terminológiailag igényes fordításhoz ajánlatos felhasználnunk párhuzamos szö
vegeket, amelyek ugyanazt a témát dolgozzák fel forrás-, ill. célnyelven. Ez óriási segítséget 
nyújthat a terminusok kigyűjtéséhez. A téma jobb megismeréséhez vagy bizonyos részeinek ér
telmezéséhez szükségünk lehet a szakmai háttérről való tájékozódásra, ezt pedig a háttérszöve
gek segítségével valósíthatjuk meg.

A fordítói kompetencia

Ez az egyik legnehezebb kérdés, hiszen objektíven sem meghatározni, sem mérni nem lehet. 
Vannak azonban olyan elengedhetetlen jellemzők, amelyekkel minden, a piacon önmagát for
dítónak nevező személynek rendelkeznie kell. Sokan úgy gondolják, hogy a jó  fordítót elsődle
gesen a magas szintű idegennyelv-ismerete határozza meg. Ez azonban csak részben igaz. A jó 
fordító mindenekelőtt nagyon pontosan, hibátlanul és tudatosan használja az anyanyelvét. Az 
anyanyelv fejlesztésére legalább akkora hangsúlyt kell fektetni, mint az idegen nyelv csiszolásá
ra. Ezen túl fontos, hogy olyan szövegeknek a fordítását szabad csak elvállalnunk, amelyekhez 
rendelkezünk valamennyi szakmai ismerettel, de legalábbis könnyen, gyorsan hozzá tudunk 
férni a szakmai információkhoz. Ha ez már megvan, akkor jöhetnek azok a fordítástechnikai, át
váltási ismeretek, amelyek lehetővé teszik, hogy egy szöveg másik nyelvre történő átültetését 
úgy végezhessük el, hogy azzal a megrendelő elérje a célját. Ez közelebbről annyit jelent, hogy 
képesek vagyunk egyrészt a szöveg típusának megfelelően stílust váltani, illetve a célcsoportot 
és a szöveg felhasználási módját is szem előtt tartani.
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2.2. A fordító

Bármilyen szakterületre is specializálódunk, ahhoz, hogy igényes munkát végezzünk, néhány 
alapkövetelményt folyamatosan szem előtt .kell tartanunk. Tekintsük át tehát az igényes fordító 
jellemzőit:

Határidő

Ezzel a kritériummal kell kezdenünk, hiszen bármilyen jó  fordítók legyünk is, ha nem vagyunk 
képesek a megállapodott határidőket tartani. A kezdő fordítónak azt tanácsoljuk, hogy minden
képpen mérje fel saját kapacitását, vagyis mielőtt bármilyen munkát elvállalna, legyen tisztában 
azzal, hogy 1 óra alatt kb. milyen terjedelmű szöveget képes igényesen lefordítani, beleszámítva 
azt is, hogy bizonyos dolgoknak utána kell néznie, vagy a szöveget speciálisan formáznia is kell. 
Ennek alapján tudja majd meghatározni, hogy átlagosan napi 8 óra teljesítménnyel számolva, mi
lyen határidő betartására lesz képes. A tendencia az, hogy inkább legyen kész sürgősen, határ
időre egy fordítás, még ha nem is olyan stílusosan lett megfogalmazva, mint hogy egy szépen 
megírt, igényesen elkészített fordítás csak jóval a határidő után kerüljön leadásra. Ez nem feltét
lenül jelenti azt, hogy a mennyiség felé tolódunk el a minőségtől, hiszen az elvárás az lenne, 
hogy gyorsan, határidőre, magas színvonalon tudjunk fordítani. Amennyiben a fordítás során ki
derülne, hogy mégis csúszni fogunk a határidővel, erről maradéktalanul értesítsük a megbízót.

Formázás

A világ afelé halad, hogy a külső megjelenés, a csomagolás legalább annyira fontos szempont -  
ha nem fontosabb -  lett, mint a tartalom, így másodikként beszélnünk kell arról az elengedhe
tetlen kritériumról, hogy a célszöveg a megfelelő formátumban készüljön el. A formai kivitele
zést mindig előre egyeztetni kell. Hogyan kívánja a megrendelő: a betűméretet, a betűtípust, a 
sorközt, a tabulátorokat, a felsorolásokat, a képek beszúrását, az oldal megszerkesztését stb. 
Amennyiben nincs különös elvárás a formával kapcsolatban, úgy az eredeti formázáshoz igyekez
zünk magunkat tartani.
Külön említést érdemelnek a használati útmutatók és az európai uniós jogszabályok, ahol na
gyon szigorú szerkesztési és formai követelményeket kell betartani, amelyektől a fordítók sem
mi esetben sem térhetnek el. A használati útmutatók esetében ezeket az elvárásokat a megren
delővel kell előre tisztázni.

A fordítói megbízás maradéktalan teljesítése

A fordítási megbízás teljesítése nemcsak azt jelenti, hogy a szöveget lefordítjuk, és határidőre 
szállítjuk a megrendelőnek a megadott formában, hanem azt is, hogy a megrendelő által kért 
minden utasítást pontosan betartunk, és a szöveget a megrendelés szempontjai szerint készít
jük el. Ez minden másnál fontosabb, hiszen a megrendelő a terminológia használatát is meg
szabhatja, vagy a célcsoport igényei szerint egyéb kívánalmai is lehetnek, amelyeket semmikép
pen nem bírálhatunk felül, még ha nem is mindig értünk egyet velük.
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Terminológia

Manapság egyre több szó esik terminológiáról, adatbázisokról, terminusgyűjtésről, vagyis egy 
népszerű területtel állunk szemben. Mit is takar ez a gyakorlatban? A terminológia többfélekép
pen értelmezhető attól függően, hogy gyakorlati vagy elméleti szempontból közelítjük meg, 
mindenesetre általánosságban elmondható, hogy a szakkifejezésekkel való munkát jelenti. A 
szakkifejezések, terminusok helyes használatát nem kívánjuk különösebben részletezni, hiszen 
a fordító a piacon az esetek legnagyobb százalékában szakszöveget fog fordítani. A fordítónak 
a hagyományos kétnyelvű szótár fellapozásán túl sok mást is meg kell tennie annak érdekében, 
hogy megtalálja egy-egy kifejezés szakmai körökben használatos célnyelvi megfelelőjét. Szakmai 
szótárakat kell tanulmányoznia, szakkönyveket, szakmai szervezetek, egyetemek, kutatóintéze
tek honlapját kell böngésznie, ill. szakemberekkel kell konzultálnia, mielőtt esetleg úgy dönt, 
hogy a kifejezés célnyelvi megfelelőjének hiányában ő maga alkot kifejezést. Miután egy mun
kával elkészül, ajánlatos adatbázisát az újonnan megtalált kifejezésekkel (esetlegesen saját ma
ga által alkotott szavakkal) is feltöltenie, hogy a következő alkalommal, amikor ilyen típusú szö
veggel találkozik, már legyen mihez nyúlnia. Az adatbázist célszerű szakterületek szerint cso
portosítani, mivel egy-egy szakterület kifejezéseinek gyűjteménye tolmácsolásra való felkészü
léskor is jól jöhet. Erre a célra használható egy egyszerű Word vagy Excel táblázat is, vagy egy 
kifejezetten erre a célra fejlesztett terminológiai adatbázis-kezelő program.

Korrekt célnyelvi szöveg

A megfelelő fordítás ismérvei között találjuk többek között, hogy a szöveget tartalmilag és sti- 
lisztikailag hűen kell visszaadnunk, a célnyelv helyesírási és nyelvtani szabályainak maradékta
lan betartásával. Amenynyiben már lefordított és megjelent irodalmi vagy egyéb művekre való 
hivatkozásukkal találkozunk, ezeket meg kell keresnünk, és a már elfogadott fordításban kell a 
célszövegben szerepeltetnünk. A mértékegységekkel, pénznemekkel is vigyáznunk kell, a fordí
tó sokszor a saját belátása szerint döntheti el, hogy át kell-e váltania azokat, mert ez teljes mér
tékben a célközönségtől és a fordítás felhasználási területétől függ. Itt ejtenénk pár szót a for
dítói megjegyzésekről is, amelyekkel csínján kell bánni, több okból. Egyrészt azért, mert hajla
mosak vagyunk az általunk megoldhatatlan fordítási problémához rögtön megjegyzést fűzni, 
akár lábjegyzet formájában. Lábjegyzetet azonban a szövegünk már eleve tartalmazhat, így za
varóvá válhat a saját megjegyzésünkkel együtt. A profi fordító attól profi, hogy meg tudja olda
ni a nehezebb fordítói feladatokat is, lehetőleg még a szövegen belül. Ez legyen fő törekvésünk. 
Ha mégis elengedhetetlennek tartjuk a megjegyzést, igyekezzünk azt a törzsszövegben megol
dani. Nyomdakész fordítás készítésekor azonban semmi esetre se alkalmazzunk lábjegyzetes 
megjegyzést, inkább külön jelezzük a megrendelő (kiadó) felé, hogy milyen egyéb hozzáfűzni
valónk van, és majd ő dönt arról, hogy a megjegyzés milyen formában jelenjen meg.

2.2.1. A szakfordító

15-20 évvel ezelőtt még beszéltünk általános fordítóról és szakfordítóról. A piac szempontjából 
azonban már nem teszünk különbséget, aminek az oka elsősorban az, hogy a fordítói piac a leg
ritkábban igényel „általános fordítókat”. Hogyan is különböztethető meg egymástól a két fordí
tó? Annak alapján, hogy milyen szövegeket fordítanak. Az általános szövegek kategóriájában 
olyan szövegek fogunk találni, amelyek olvasói széles közönségből kerülnek ki. Ezzel szemben 
a szakfordító szakszövegekkel dolgozik, amelyeket szakemberek olvasnak majd.
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Hagyományosan az volt a felfogás, hogy a kezdő fordító lehetőleg mindenféle szöveget vállal
jon el, aminek eredményeképpen 30-40 év munka után már elég nagy jártasságra tesz szert na
gyon sok szakterületen. A mai világ tendenciái azonban nem ezt a megközelítést támasztják alá. 
Egyre inkább specializálódunk egy-egy nagyobb szakterületen belül, így elvárható a fordítóktól 
is, hogy válasszanak maguknak olyan területet, amelyen nagyobb jártasságra igyekeznek szert 
tenni. Arról nem is beszélve, hogy a tudomány és a technika olyan ütemben fejlődik, hogy en
nek folyamatos nyomon követését lehetetlen megkívánni a fordítótól. Ezért ajánlatos, hogy a 
következő négy nagy szakterület egyikét válasszuk ki magunknak, és igyekezzünk minél na
gyobb gyakorlatot szerezni a szakterület szövegeinek fordításában: a műszaki, tudományos, 
gazdasági vagy jogi szakterületek egyikét érdemes behatóbban megismernünk.
Milyen szövegekkel találkozik a szakfordító? Illusztrálásul néhány példa: kézikönyvek, haszná
lati utasítások, gépismertetések, mérlegek, üzleti jelentések, reklám- és információs anyagok, 
orvosi publikációk és gyógyászati termékismertetők, valamint jogi szövegek. Ezek mind eltérő 
fordítástechnikai és stilisztikai megoldásokat igényelnek, ezért javasolható, hogy egy-egy szöveg 
fordítása előtt a célnyelven keressünk referenciaként hasonló típusú szövegeket.
Főleg a műszaki dokumentációkat fordító szakfordítóknak nagy jártassággal kell rendelkezniük 
a korszerű műszaki segédeszközök, különösen a szoftverek és a komplex számítógép-alkalma
zások területén. Gyakran szorosan bele kell folyniuk a dokumentáció készítésének teljes folya
matába, sőt nem ritkán még projektmenedzseri feladatokat is el kell látniuk. Az új, például a 
szoftverlokalizálás területéről származó szövegfajták azt is megkövetelik, hogy idevágó megbíz
ható szakmai ismereteire támaszkodva képes legyen speciális szakterületekhez szükséges ismer
teteket gyorsan elsajátítani.
Gyakran előfordul, hogy a forrásszövegek stilisztikailag ügyetlenül, zavarosan vannak megfogal
mazva, itt-ott még szakmai hibák is találhatók bennük, úgyhogy a fordítónak először át kell dol
goznia azt, ami növeli a ráfordított időt és a költségeket. Beszélje meg a megbízójával, hogy 
ilyen helyzetben milyen eljárást -  és pénzügyi megoldást -  javasolnak. Sokszor felmerül a kér
dés, hogy a „rosszul” megírt vagy tárgyi tévedéseket tartalmazó forrásszövegeknél joga van-e a 
fordítónak is „rosszul” fordítania, arra hivatkozva, hogy „hát, ilyen volt az eredeti!” A válasz rö
viden az, hogy nem. A célszöveg a fordító szellemi tulajdona, ezért meg kell gondolnia, hogy 
milyen minőségű fordítást ad ki a keze közül. Az elgépeléseket, véletlen elírásokat természete
sen korrigálnia kell, stilisztikailag törekednie kell az igényes megfogalmazásra, a tárgyi tévedé
sekért azonban nem felelős, hiszen a tartalom a forrásszöveg szerzőjétől származik. 
Amennyiben lehetséges, kérni kell a megrendelőtől vállalati terminológiai adatbázist vagy glos
száriumokat, rajzokat, képeket stb., sőt akár annak a gépnek a bemutatását is kérni lehet, 
amelynek a működési módját meg kell értenie. Ne szégyelljen megfelelő szakemberekkel be
szélni! De mindenekelőtt: ne is nyúljon hozzá olyan szakszövegekhez, amelyeket tökéletesen 
nem ért meg!
A mai fordító piacképességéhez már egyre inkább hozzátartozik, hogy ismeri a fordítástámogató 
szoftvereket és adatbázis-kezelőket, egyre több fordítóiroda várja el ezek gyakori használatát is.

2.2.2. Konferencia-fordító

A konferencia-fordítóknak az a feladatuk, hogy valamely konferencia vagy kongresszus alatt lét
rejött munkadokumentumokat -  például beszédek, hozzászólások, határozatok szövegeit 
amelyeknek még a rendezvény befejezése előtt írásos formában el kell készülniük, közveüenül 
a konferencia helyszínén lefordítsák. Ezért az idő rövidsége miatti rendkívüli nyomás alatt és 
nehezebb munkafeltételek között kell egyeztetésre és publikálásra alkalmas szakfordításokat
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készíteniük. Az ilyen, magas igények kielégítésére szolgáló tevékenységhez ezért csak az első 
munkanyelvükön (általában az anyanyelvükön) nagy rutinnal rendelkező szakfordítókat szabad 
igénybe venni, ők konferencia-tolmácsként is szóba jöhetnek. A konferencia-tolmácsok konfe
rencia-fordítóként is történő alkalmazásának feltételeiről egyénileg kell megállapodni. Egye
bekben a 2.4.2. pontban a konferencia-tolmácsok alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókra és 
feltételekre lehet hivatkozni, mivel azok lényegében a konferencia-fordítókra is értelmezhetők.

2.3. A lektor

A felhasználó számára alapvető fontosságú egyrészt a teljesség, másrészt, hogy a fordítás tükrö- 
zi-e a forrásnyelvi szöveg mondanivalóját. A legjobb és leggyakorlottabb fordítóval is előfordul
hat, hogy kihagy egy bekezdést vagy egy szövegrészt. Ugyancsak megtörténhet, hogy a fordítás
ban felcseréli például a vevőt és az eladót, vagy „elüti” az adásvételi szerződés összegét. A for
dító tévedése akár jogi következményeket is vonhat maga után. Ezért fontos, hogy a fordítást 
mindig ellenőrizzék. Erre vonatkozóan a fordítóirodák általában biztosítékot adnak, azonban az 
egyéni fordító sem adhat ki a kezéből fordítást anélkül, hogy ne ellenőrizte volna.
Ez az önellenőrzés azonban nem egyenlő sem egy másik fordító által történt ellenőrzéssel, sem 
pedig a lektorálással. Sajnos sok fordító nem végzi el az önellenőrzést, nem is szólva arról, hogy 
az egyéni fordítóknak csak egy kis hányada ellenőrizteti fordítását egy másik kollégával. Ezt az 
ellenőrzést egy professzionális fordítóirodának minden esetben el kell végeznie. A fordítóiroda 
által elvégzett ellenőrzés sem egyenlő azonban a szakmai vagy a nyelvi lektorálással.

Célszerű, ha a közvetlen megrendelő ésA'agy a fordítóiroda részletes minőségi előírásokat tar
talmazó tájékoztatóval látja el a fordítót, így később a fordító sem hivatkozhat arra, hogy a meg
rendelő nem közölte vele az elvárásait.

Önellenőrzés

Minden fordítónak az alapfeladatai közé tartozik, hogy a saját munkáját ellenőrizze. Ha pontos 
munkát akar végezni, akkor mielőtt továbbküldené az anyagot, fontos, hogy többféle szempont 
alapján ellenőrizze a fordítását. Először is: némi „pihentetési idő” után vegye kezébe a célnyel
vi (!) szöveget, és olvassa át tüzetesen, ekkor még sokat lehet javítani a célnyelvi megfogalma
záson, és a stilisztikai szempontokat is jobban szem előtt lehet tartani. Ezt kövesse az eredeti 
szövegben található nevek, számok, egyéb adatok ellenőrzése a fordításban, végül pedig fussa 
át a szöveget mondatonként ellenőrizve, hogy nem hagyott-e ki valamit, és pontosan úgy fordí- 
totta-e, ahogyan az eredetiben volt.

Az, hogy szükség van-e szakmai vagy nyelvi, eseüeg mindkét lektorálásra, sok tényező befolyásolja. 
Az első szempont általában az szokott lenni, hogy rendelkezésre áll-e elegendő idő.
A második szempont, hogy rendelkezésre áll-e elég pénz. (Ez a két lehetőség ritkán adott, a gya
korlat általában azt mutatja, hogy sürgősen kell a fordítás, és a megrendelő sem szívesen vállal 
többletköltséget a lektorálás miatt.)
Sajnos csak harmadik szempontként jelenik meg a fordítás felhasználásának a célja.
A legtöbb minőségi probléma, illetve reklamáció abból származik, hogy a megrendelő nem köz
li a fordítóval vagy a fordítóirodával a felhasználás célját, ezért annak nincsen lehetősége szak
mai javaslatot tenni a lektorálás elvégeztetésére. Az is előfordul, hogy a megrendelő elutasítja 
a fordítóiroda (fordító) szakmai javaslatát, vagy a fordítóiroda (fordító) nem is tesz ilyen javas
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latot. Vannak olyan esetek is, amikor vagy a megrendelő maga végzi el a szakmai lektorálást, 
vagy ő javasol szaklektort.

Napjainkban egyre növekszik az olyan fordítások mennyisége, ahol valamilyen oknál fogva 
szükség van lektor alkalmazására.

Melyek ezek az okok?

Nagy terjedelmű fordítás végzése több fordítóval

Sokszor fordul elő, hogy nagyobb terjedelmű fordítást meghatározott idő alatt csak több fordí
tó egyidejű alkalmazásával lehet elvégezni. Ha rendelkezésre áll szószedet vagy elegendő idő 
annak kidolgozására, akkor megvan az esély arra, hogy a szakkifejezések egyöntetűek lesznek, 
de ekkor is célszerű, ha egy szaklektor ellenőrzi a szakkifejezések helytállóságát és a konzisz
tenciát. A stílus szinte biztos, hogy nem lesz egyöntetű, ezért célszerű, ha a szakmai lektorálás 
után a fordítást egy nyelvi lektor is ellenőrzi.
Jellemző azonban az is, hogy se szószedet nem áll rendelkezésre, se idő nincs annak a fordítást 
megelőző kidolgozására. Ilyen esetben elengedhetetlen követelmény szakmai és nyelvi lektor 
alkalmazása.

Több vagy speciális szakterületet érintő fordítás

Egy szakfordítótól nem várható el, hogy több vagy speciális szakterületen teljes körű szakmai is
meretei legyenek. Ugyanakkor a speciális szakterületet ismerő szakember általában nem főfoglal
kozású fordító, ezért csak ritkán fordít, illetve ilyen irányú felkészültsége nem teljesen kielégítő 
ahhoz, hogy fordítást készítsen. Ezért célszerű ilyen szövegek esetében szaklektor alkalmazása.

Nyilvánosságra hozott fordítás

Az olyan fordításokat, amelyek nem csak egy-két felhasználó számára készülnek, mint a kiad
ványok, prospektusok, jogszabályok, könyvek stb., feltétlenül lektoráltatni kell szakmailag és 
nyelvileg is, mivel egy fordító nem lehet egyaránt nyelvi és szakmai „zseni”.

Szerződések, okiratok

Az olyan típusú anyagokat, amelyeknek szerepe jogi, pénzügyi vagy egyéb szempontból fontos, 
feltétlenül lektoráltatni kell.
Nyugat-Európában a fordításokat a fordítóirodák mindig ellenőrzéssel készítik el. Ezek általá
ban nem szakmailag lektorált fordítások, hanem a teljes körűség, a helyesírás, az alaki megfele
lőség szempontjából ellenőrzött fordítások. A fordítás ára tartalmazza ennek az ellenőrzésnek 
a költségeit is. Magyarországon is egyre több fordítóiroda végez belső ellenőrzést.
Ha van lektor, akkor a fordító jobban odafigyel, hiszen a lektor észreveszi azokat a hibákat is, 
amelyeket a felhasználó nem venne észre. A lektor léte részben megnyugvást jelent a fordító 
számára, hiszen ha a fordításban végzetes hiba marad, az nem egyedül az ő felelőssége.
A lektor rendeltetése azonban nem az, hogy „mindenáron” belejavítson a szövegbe. Ha ugyanis 
a túlzott szubjektivizmusnak teret engedünk, akkor a lektort felül fogja „javítani” a szuperlektor, 
őt a megrendelő vagy a szerző, és a fordítás a végén rosszabb lesz, mint eredeti állapotában volt.
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A fordítást általában kétféleképpen lehet ellenőrizni:
a) csupán a célnyelvi szöveg elbírálása útján -  ez a lektorálás;
b) a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg tüzetes egybevetése útján -  ez a revízió.

A revízió maga kétféle lehet: szakmai és nyelvi. Ha mindkettőre szükség van, előbb a szakmait 
kell elvégezni, s csak utána a nyelvit.
Magától értetődik, hogy a revizornak az adott szakmai, illetve nyelvi területen a fordítóénál ma
gasabb tudásszintet kell képviselnie.

Napjainkban azonban a szakma nem a fenti definíciót alkalmazza. Szinte alig ismeri a csupán cél
nyelvi szöveg ellenőrzését, és gyakorlatilag a revíziót nevezi lektorálásnak. Ennek megfelelően:
1. a szakmai lektorálás a fordítás ellenőrzése a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egybeveté

sével, a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere 
alapján.

2. a nyelvi lektorálás a fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- 
nyelvi és a célnyelvi szöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően.

2.4. A tolmács

2.4.1. A tárgyalási tolmács

A tárgyalási tolmács közreműködhet például üzleti tárgyalásokon, gazdasági delegációkkal foly
tatott megbeszéléseken, üzemlátogatásokon, felügyelő-bizottsági üléseken, szakmai megbeszé
léseken, politikai és kulturális találkozókon és szakvásárokon, kiállításokon.
Az alkalmazásra kerülő tolmácsolási technika elsősorban a konszekutív tolmácsolás. Ezért a jó 
memória mellett a jó  jegyzetelési technika is nagyon fontos előfeltétel. A tárgyalási tolmácstól 
a szükséges szakmai ismeretek mellett gyakran különleges beleérző képességet is elvárnak egy- 
egy -  például politikai vagy tárgyalásstratégiai -  kényes és problematikus szituáció esetén. Szi
multán tolmácsolásra is sor kerülhet -  nem ritkán a speciális suttogó tolmácsolási formában.
A tárgyalási tolmácsok honoráriumukat napokban vagy félnapokban számolják el, erről szaba
don megállapodhatnak megbízójukkal, akinek feladata őket az alapos felkészülésük érdekében 
a tárgyalási témához szükséges anyagokkal ellátni.
A tárgyalási tolmácsok gyakran konferencia-tolmácsként is tevékenykednek. Ezzel a szakmai cso
porttal a következő pont foglalkozik, úgyhogy ennek részleteivel kapcsolatban, az abban foglal
takra lehet hivatkozni.

2.4.2. A konferenciatolmács

Definíció

A konferenciatolmácsok két- vagy többnyelvű, nemzetközi üléseken, konferenciákon, kongresz- 
szusokon és más rendezvényeken szimultán é s /v a g y  konszekutív tolmácsolást végeznek, ahol 
ez a tevékenység tetszés szerinti hosszúságú, és adott esetben nagy nehézségi fokú szövegek 
fordítását jelenti, és ez a tevékenység -  különösen szimultán tolmácsolás esetén -  tapasztalt 
konferenciatolmácsokból álló team formájában, nemzetközileg elfogadott normáknak és a 
nemzetközi szervezetek szokásainak megfelelően történik.
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Alapvető előfeltételek a konferenciatolmácsok számára

Az anyanyelv és legalább egy idegen nyelv magas szintű ismerete, valamint a kifogástalan hal
lásképesség és a kiváló kiejtés, mind az anyanyelven, mind az idegen nyelven, magától értető
dő előfeltételek. A tolmácsnak továbbá magas fokú koncentrálóképességgel és jó  felfogóképes
séggel kell rendelkeznie. Ugyancsak szükséges előfeltétel a kiváló általános műveltség és a kel
lő általános képzettség, az egészséges kíváncsiság és érdeklődés lehetőleg minél több témate
rület iránt, mivel a konferenciatolmácsnak univerzálisnak kell lennie, és ritkán képes meghatá
rozott szakterületre specializálódni. Ezért új tématerületek ismeretanyaga gyors elsajátításának 
a képességével és készségével is kell rendelkeznie. A magabiztos fellépés, az ápolt külső meg
jelenés, a kapcsolatteremtő készség és a jó  kommunikációs képesség ugyancsak elengedhetet
len előfeltételek. A szimultán tolmácsoláshoz sok gyakorlásra van szükség, miután a meghallás- 
nak, a megértésnek, a hallottak átültetésének és a lefordított szöveg kimondásának közel egyi
dejűleg és nagy sebességgel kell megtörténnie. A konszekutív tolmácsoláshoz jó  memória, meg
felelő jegyzetelési technika, valamint nagy tapasztalatot szükséges, hogy a tolmács a hosszabb 
szövegeket is helyesen és teljes egészében legyen képes visszaadni.

Tanácsadó tolmács

A megbízók keveset tudnak arról, hogy mi történik tolmácsolás közben, hogyan dolgoznak a 
tolmácsok, milyen előfeltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a végeredmény jó  legyen, va
lamint adott rendezvényre hogyan kell megszervezni a tolmácsolást. A megbízóval kapcsolat
ban álló tolmács ezért „tanácsadó tolmácsként” tevékenykedik, akinek minden szervezési kér
dést tisztáznia kell a megbízóval, és a tolmácscsoportot is neki kell összeállítania. A tanácsadó 
tolmács befolyásolni tudja a megállapodásra kerülő munkafeltételeket, és döntő mértékben 
hozzájárul a megfelelő előfeltételek megteremtésével ahhoz, hogy az egyes tolmácsok optimá
lisan láthassák el feladatukat. A megbízóval szemben a tanácsadó tolmácsnak a feladata annak 
a tolmácscsoportnak az összeállítása, amely képzettségénél és szakterületi specializálódásánál 
fogva optimálisan képes teljesíteni a vele szemben támasztott követelményeket. A tanácsadó 
tolmács munkája ezért nagyon felelősségteljes, és többnyire meglehetősen költséges is; ezt a 
megbízónak megfelelő módon meg kell fizetnie. A konferencia-tolmácsolási feladatok jó meg
szervezésének és ellátásának fontos összetevője az is, hogy a tanácsadó tolmács konferenciata
pasztalatokkal is rendelkezzen. Konkrét megkeresés esetére a tolmácsnak már legyen megfele
lő ellenőrző listája, hogy a tolmácsolási feladattal kapcsolatban minden lényeges kérdést hiány
talanul feltehessen a potenciális megbízónak. A válaszok alapján tud azután hasznos informáci
ókat adni a megbízónak, és fogja elkészíteni ajánlatát.

Szükség esetén a tanácsadó tolmács a tolmácsoláshoz szükséges berendezésekkel kapcsolatos 
tanácsokat is ad a megbízónak. Sok megbízó kíván teljes szolgáltatást „egy kézből”, és az önál
ló tevékenységet végző konferenciatolmács képes is ilyen szolgáltatást nyújtani megbízói szá
mára. A konkrét megbízásnak a megbízóval megállapodott összes feltételeit írásos formába kell 
foglalni, és mindkét részről alá kell írni.

Videokonferenciák

Költségcsökkentési okok és helyproblémák miatt az Európai Unió és az ipar egy ideje már 
előnyben részesíti, sőt ragaszkodik is videokonferenciák rendezéséhez. A technológiai fejlődés
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nek köszönhetően ez a tendencia a jövőben még fokozottabban érvényesülni fog. Természete
sen arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy videokonferenciák esetén a munkafeltételek a tolmá
csok számára hátrányosak, sőt egészségkárosító hatásúak. Az Európai Unió tanácsának és bi
zottságának közös tolmácsszolgálatánál foglalkoztatott konferenciatolmácsok magatartási kóde
xet dolgoztak ki az új technológiáknak a konferenciákon végzendő tolmácsolási munkában tör
ténő használatához. Ez a magatartási kódex tartalmazza a megbízók részéről kötelezően bizto
sítandó minimális feltételeket arra az esetre, ha konferenciatolmácsokat videokonferenciákon 
való tevékenységre kérnek fel.
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3. A fordítói környezet kialakítása

Környei Tibor

A fordítói szakma gyakorlása a nyelvtudás, a fordítói szakképzettség és gyakorlat mellett ma már 
a költséges informatikai eszközök beszerzését és kezelésük alapos ismeretét követeli meg a hi
vatásos fordítótól. Jó  évtizede a szótárakon és szakkönyveken kívül még elég lett volna egy te
lefon, fax és írógép.
A változás főleg az idézte elő, hogy a szövegeket szinte kivétel nélkül elektronikusan állítják elő, és 
ilyen formában továbbítják a szöveg-előállítás egyes fázisai között. A fordító is ebbe a láncba illesz
kedik, vagyis elektronikus formában meglevő szövegeket fordít, számítógép segítségével. Segédesz
közei -  a szótárak, szakkönyvek, referenciaanyagok stb. -  is szinte mind számítógépről érhetők el. 
A fordítói környezet ma alapvetően számítógépes környezet, a fordító a napi munkáját számí
tógépen végzi. Hogy milyen sikerrel, az nagymértékben függ az eszközeitől és a számítógépes 
felhasználói tudásától.
Természetesen nem szabad lebecsülni a hagyományos eszközök (nyomtatott szótárak, lexiko
nok, szakkönyvek stb.) jelentőségét sem, különösen kisebb nyelvek esetén továbbra is ezek le
hetnek a fordítást támogató elsődleges források.

3-1- Hardver

3.1.1. Számítógép

Sokféle tényező befolyásolja, hogy milyen számítógépet vegyen a fordító. Induláskor érdeme
sebb asztali számítógépet venni, mert a hordozható gépek általában másfél-kétszeres áron 
nyújtják ugyanazt a teljesítményt, mint az asztali gépek, és kevésbé bővíthetők. Noha a régebbi 
vagy használt számítógépek olcsóbbak, a technológia gyors avulása miatt ezeknek a kapacitása 
lényeges pontokon elmaradhat attól, amire a fordítónak ma szüksége van. Egy átlagos, a leg
több induló igényt kielégítő új gép monitor nélkül ma, 2004 őszén, nettó 100 ezer forintból ki
hozható (DVD-olvasóval együtt). A memória ne legyen kevesebb 256 MB-nál, és a merevlemez 
is legyen minél nagyobb (min. 80 G B).
Ami a monitort illeti, 17"-os képcsöves monitor ma már nettó 30 ezer forint körül kapható, de 
ha tehetjük, vegyünk a szemet jobban kímélő és kisebb helyigényű TFT-monitort, bár kb. három
szor annyiba kerül.
Előbb-utóbb érdemes a számítógépet DVD-újraíróval felszerelni. Az internetről letöltött refe
renciaanyagok, programok, és munkánk rendszeres archiválásának talán ez a legegyszerűbb és 
legolcsóbb eszköze.
A fenti árak nem tartalmazzák a gépet működtető operációs rendszer és a felhasználói progra
mok árát. Ezek együttes ára többnyire eléri, de inkább meghaladja a hardver árát.

3.1.2. Telekommunikációs eszközök

A fordító számára alapvető, hogy megbízói -  legalábbis munkaidőben -  bármikor elérjék. Ezért 
érdemes egy vezetékes és egy mobiltelefont fenntartania. A vezetékes telefon legyen üzenetrög
zítős, esetleg faxszal egybeépített (különösen, ha olyan megrendelői vannak, akik még így kül
denek anyagokat). A faxnak ma már egyre kisebb a jelentősége, és a számítógép is felhasznál
ható faxok fogadására és küldésére, vagyis meg lehet lenni nélküle.
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A vezetékes telefon sokszor összekapcsolható a szélessávú internetkapcsolatot lehetővé tevő 
ADSL-szolgáltatással. A fordítónak az internet intenzív használata miatt minél előbb szert kell 
tennie szélessávú internetkapcsolatra (pl. kábel, ADSL, AM-mikró).

3.1.3. Szkenner

Hasznos kiegészítő eszköz a dokumentumok digitalizálását lehetővé tevő szkenner. Ennek se
gítségével például a csak papíron meglevő korábbi szótárak elektronikusan kereshető és szer
keszthető állományokká alakíthatók optikai karakterfelismerő programmal (például 
FineReader ).

3.2. Szoftver

3.2.1. Operációs rendszer

A számítógép működését és a felhasználói programok futtatását lehetővé tevő programcsomag. 
Ez ma a fordító számára elsősorban a Microsoft Windows 2000 vagy XP verzióját jelenti. Az ol
csóbb, esetleg ingyenes operációs rendszerek (ma még) azért nem használhatók, mert a fordí
tónak egyrészt a megrendelői igényekhez kell alkalmazkodnia (Microsoft Office), másrészt a 
fordítást támogató programok többsége csak a Windows alatt futtatható. A fordítónak többek 
között azért is érdemes a Windows 2000 vagy a Windows későbbi verziót választania, mert ezek 
már rendszer szinten támogatják a nemzetközi karaktereket tartalmazó Unicode-ot.
A fordítónak meg kell tanulnia az operációs rendszer alapfunkcióinak kezelését, tisztában kell 
lennie a felhasználói felület testreszabhatóságával, az állományok tárolásának és mozgatásának 
módjaival. Ennek érdekében érdemes rászánnia az időt egy számítógépes alapokat ismertető 
tanfolyamra (pl. ECDL). Segítenek az ilyen feladatok elvégzésére készített, sok más funkciót (pl. 
tömörítés) is integráló programok, például a Totál Commander.

3.2.2. Néhány biztonsági kérdés

Gondoskodni kell a fordítói környezet biztonságáról: naponta frissített vírusvédelem (pl. Nor
ton. NOD32. Kasperskv. AVG. F-Prot. Panda), trójai stb. programok elleni védelem (pl. SpvBot. 
Ad-Aware). az internetről érkező veszélyeket szűrő tűzfal (pl. ZoneAlarm. Outpost) és a levelek 
spamszűrése (pl. MailWasher. PopPeeper) segítségével.
A biztonság növelésének egyszerű módja, ha a merevlemezt a telepítések előtt két partícióra 
osztjuk, és minden adatot (dokumentumot, címjegyzéket, beállításfájlt stb., aminek az elveszté
se telepítéssel nem pótolható) a D: meghajtón tárolunk. Ha a rendszert újra kell telepíteni, ak
kor a C: meghajtó formázása és az újratelepítés nem érinti az adatainkat.

3.2.3. Irodai programcsomag

A fordítónak tulajdonképpen itt sincs választási lehetősége, megrendelőinek igényei és a fordí
tást támogató programok környezete miatt egyértelműen a Microsoft Office irodai programcso
magot (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő) kell választania, a Unicode és az 
újabb funkciók támogatása miatt legalább az Office 2000 verziót.
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A szövegszerkesztő, a Microsoft Word fór Windows a fordító alapvető munkaeszköze. Ennek el
lenére kevesen veszik a fáradságot, hogy alaposabban megismerjék, és nem is tudnak azokról 
a funkciókról, amelyek jelentősen segíthetnék a munkájukat. A teljesség igénye nélkül néhány 
ezek közül:

1. Vágólap használata (szövegblokkok mozgatása dokumentumon belül és dokumentumok 
között)

2. Tabulátor- és bekezdésformázás használata (pl. számok egymás alá rendezését sokan szó
közökkel próbálják megoldani)

3. Keresési és cserefunkció (nemcsak szövegrészek, de formátumok stb. is kereshetők, cse
rélhetők)

4. Stílusok fogalma és használata.

Fontos a program testreszabhatóságának és beállításainak alapos ismerete is. A fordító mások 
által készített szövegekkel dolgozik, a fordítás során azokat ma már rendszerint felül kell írnia. 
Ezért számára más alapbeállítások szükségesek, mint a szöveget elsőként előállító szerző szá
mára. A szöveg-előállítást segítő automatizmusok (pl. automatikus javítás és formázás beírás
kor) egyenesen károsak lehetnek, ezeket eleve ki kell kapcsolni. A Word lehetőségeit és eszkö
zeit azért is jól kell ismernie, hogy felismerje, és korrigálni tudja a szerzők szövegformázási hi
báit.
Az irodai programcsomagnak része a helyesírás-ellenőrző modul, az egyes nyelvek támogatásá
nak telepítését a programcsomag telepítésekor kell kiválasztani. Ha olyan nyelven dolgozunk, 
amelynek modulja nincs benne a telepítő csomagban, akkor azt külön kell megvásárolni. Az 
Office újabb verzióihoz egyben vásárolható külön helyesírás-ellenőrző csomag (több mint 30 
nyelvet támogat).
Sokszor előfordul, hogy a fordítandó szövegek nem Word-dokumentumként, hanem PDF kiter
jesztésű állományként érkeznek. Ennek megjelenítéséhez szükség van az Adobe Acrobat ingye
nes olvasójára. Fontos tudni, hogy ez nem szerkeszthető formátum, és a benne látható szöveg 
szerkeszthető állománnyá alakítása nem mindig egyszerű feladat.

3.2.4. Elektronikus szótárak

Mivel a számítógép többféle és sokkal gyorsabb keresést tesz lehetővé a szótárakban, mint a 
nyomtatott szótárak, ha mód van rá, mindig érdemesebb a szótárak elektronikus verzióit besze
rezni és használni. Sok szótár ma már eleve csak elektronikus formában kapható. 
Magyarországon két nagyobb elektronikus szótárfejlesztő csoport dolgozik: a MorphoLogic Kft, 
és a Scriptum Kft. A MorphoLogic „intelligens” szótárprogramja a MoBiDic. Ez a program nyi
tott struktúrája miatt inkább megfelel a fordító igényeinek, mint a Scriptum GIB programja. Le
hetővé teszi, hogy egyszerre az összes szótárunkban végezzünk keresést, és magunk is készít
hetünk új szótárakat hozzá.
Angol és német nyelven dolgozó fordítók számára készültek a MoBiMouse szótárak, amelyek a 
legkorszerűbb nagyszótárak anyaga alapján a képernyőn látható szókapcsolatokat elemezve au
tomatikusan felismerik a nyelvet és az esetleges kifejezéseket, majd buborékban jelenítik meg 
a szócikkeket. Ennek továbbfejlesztett változata, a MetaMorpho internetes mondatfordító már 
mondatonként gépi fordítást kísérel meg.
A Scriptum megjelentette CD-n a régebbi német-magyar és angol-magyar nagy szótárakat, a 
francia, spanyol, orosz közepes m éretű szótárakat, több nyelven gazdasági szakszótárakat, to
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vábbá az angol-magyar műszaki és tudományos szótárat. A számítógép ezekben a szótárakban 
fordított irányban is tud keresni (a műszaki szótár, amelynek nem jelent meg magyar-angol ki
adása, csakis a számítógép segítségével használható mindkét irányban).
On-line is elérhetők a Last Word Alapítvány értékes szakszótárai (pl. bank- és tőzsdeszótár, ka
tonai, rendőrségi, anatómiai szótárak angol, német és más nyelveken).
Természetesen egy fordítónak minél több szótárat, lexikont, szakszöveggyűjteményt (pl. törvé
nyeket, szabványokat) érdemes beszereznie.

3.2.5. Integrált fordítói környezet kialakítása

A szótárak általában mind egymástól különböző egyedi kezelőfelülettel működnek, és sok eset
ben szükség van a CD-nek a meghajtóba való behelyezésére. Ez a probléma néhány segédprog
ram segítségével megoldható, és a számítógép integrált fordítástámogató eszközzé varázsolható. 
Röviden: ha a szótár nem telepíthető a merevlemezre, akkor a szótárakról készített „képállo
mány” virtuális meghajtóról működtethető, például az Alcohol CD/DVD-emulátorral. A keresé
seknek a Wordből kiinduló mechanikus lépései pedig egy Windows-os makrórögzítővel, pl. a 
MacroExpress segítségével hozzárendelhetők egyetlen billentyűkombinációhoz, és így egymás 
után gyorsan utánanézhetünk egy-egy problémás szónak, kifejezésnek.
Az internetes keresés hasonló gyorsítását segíti a kifejezetten fordítók számára kifejlesztett in
gyenes PractiSearch.
Kis ráfordítással létrehozható olyan fordítói környezet, amelynél fordítás közben valóban min
dig „egy kattintásnyira” van a szükséges információ, a fordító munka közben már a fordításra 
összpontosíthat, és kevéssé vonja el a figyelmét maguknak a programoknak a kezelése.

3.2.6. Szövegtárak, szószedetek, keresőprogramok

A szószedetek és szótárak ugyan nagymértékben segítik a fordító munkáját, de a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a fordító számára az igazi nehézséget nem is a szakkifejezés, hanem az adott 
környezetbe legjobban illeszkedő, stilárisan is megfelelő kifejezés megtalálása okozza. Érdemes 
nagyobb szöveges adatbázisokat, lehetőleg kétnyelvű szövegtárakat gyűjteni, hiszen ezekben 
keresve nemcsak a kifejezés jelentését, értelmezését kapjuk meg, hanem azt a mondatkörnye
zetet is, ahol a keresett kifejezés előfordul.
A fordítómemóriás programok éppen ilyen szövegtárakat hoznak létre, ezek exportálhatok, és 
az adott programon kívül is használhatók.
A vegyes formátumú, nagy mennyiségű dokumentumban való gyors keresés kiváló eszköze a 
dtSearch program. A keresést a program által épített és karbantartott indexállomány segíti, 
ezért ezres nagyságrendű dokumentummennyiség esetén is szinte rögtön adja az eredményt 
(az idő függ a gép teljesítményétől, memóriájától).
A fordító indexeltetheti a gépén található összes addigi fordítást, szógyűjteményt, szövegtárat 
stb., és attól kezdve saját „fordítási memóriája” van. Témakörök szerint külön indexek készít
hetők. Akár a nyilvántartásait is bevonhatja közéjük. A program használatának feltétele, hogy 
elegendő szabad hely legyen a merevlemezen. Az indexállományok kb. az eredeti állomány mé
retének a felét igénylik.
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A program néhány jellemzője:

1. Az összes elterjedt fájlformátumot ismeri (pl. összes Word verzió, WordPerfect, HTML,
PDF).

2. Számos keresési feltétel megadható (pl. logikai operátorok, joker karakterek, „fuzzy” ke
resés -  amellyel az elütések hatása is figyelembe vehető).

3- A keresési eredményeket ékezethelyesen megjeleníti, a találatokat kiemeli, azok között
lépkedni lehet.

Egy másik, ráadásul ingyenes szöveg-visszakereső program az InfoRapid. Saját HTML és RTF 
konvertere mellett használni tudja a WinWord konvertereit, ezért Unicode-os szövegek keresé
sére is képes. A találatokat összegyűjtve kijelzi, és a dokumentumokat belső megjelenítő abla
kában az eredeti elrendezésben meg is tudja mutatni.

3.2.7. Fordítómemóriás programok

A fordítómemóriát használó szoftverek előnye, hogy bennük teljes mondatok fordítása van eltá
rolva. A program a fordítás közben a forrásnyelvi szöveg és a memória folyamatos összevetésével 
felismeri a korábban már lefordított mondatokat, és felkínálja a korábbi fordítást a fordítónak. A 
rendszer nemcsak az azonos mondatokat ismeri fel, hanem az egymáshoz hasonlókat is. A fordí
tó ekkor megnézheti az eredeti forrásnyelvi szöveg régi fordítását, és az új forrásnyelvi szöveghez 
felhasználhatja, vagy szükség esetén módosíthatja azt.
A jelenleg kapható legelterjedtebb fordítómemóriás rendszerek:

Trados Workbench 
Deia Vu 
Star Transit 
SDLX 
WórdFast

A fordítómemóriás programok termelékenységnövelő hatása erősen függ a fordítandó szöveg 
jellegétől, a benne előforduló ismétlődő szegmensek mennyiségétől. Ritkábban hangsúlyozzák, 
de legalább ennyire fontos a minőségbiztosítási szempont, amin elsősorban a fordítások kon
zisztenciájának a javítását értjük.

3-3. Az internet hatása

Az internet rohamos fejlődése a fordítói szakmára is erőteljes hatást gyakorol. Az internet több- 
nyelvűsége fontos információforrássá teszi azt, és a nyelvi közvetítők számára is rendkívül érde
kes, új lehetőségeket nyit meg.
A fordítások nagy része ma már az interneten jut el a fordítóhoz, illetve a megbízóhoz. Ezért 
fontos, hogy a fordító tisztában legyen az elektronikus levelezés és fájlküldés alapjaival.
A fordító számára az internet felbecsülhetetlen kincseket rejt. A lehetőségek kihasználásához 
azonban meg kell tanulnia a böngészőszoftverek (pl. Internet Explorer) és az internetes kere
sőmotorok, elsősorban a Gooele használatát.



Az interneten talált szövegrészietek, lapok gyűjtését és rendszerezését külön programok segí
tik. Ilyen például a ContentSaver és a NetSnippets. Egész webhelyek is letölthetők a merevle
mezre, például az ingyenes HTTrack segítségével.
Az internettel a fordítói piac nemzetközivé vált, és megteremtődött a fordítók közötti kapcso
latteremtés és információcsere lehetősége. Nemzetközi levelezőlisták (Lantra) és országos leve
lezőlisták ÍMagvar Fordítók Elektronikus Fórumai, továbbá fordítói portálok, pl. Proz. Transla- 
tion Directorv. Aquarius segítik a fordítók tájékozódását, egymás közötti kapcsolatainak építé
sét, valamint esetenként a megrendelői kör kiszélesítését.
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4. A megrendelői kör felépítése, reklám, az ügyfélkör 
kialakítása

Reha László

4.1. Szakmai profil és személyiségprofil

A sikeres ügyféltoborzáshoz vezető első lépés, a fordító/tolmács saját személyének lehetőleg 
objektív elemzése. Mielőtt ügyfélszerzési stratégiánk tervezésébe kezdenénk, időt kell szán
nunk egyéni szakmai és személyiségprofilunk kialakítására, hiszen csak az képes ügyfelei szá
mára világos és egyértelmű ajánlatot készíteni, képességeit és munkáját meggyőzően bemutat
ni, és megfelelő díjazást elérni, aki pontosan ismeri személyes lehetőségeit és korlátait, és saját 
maga előtt is teljesen egyértelmű tevékenységének világos koncepciója.

Először a legalapvetőbb dolgot kell végiggondolnunk: miben rejlik szakértelmünk és kompe
tenciánk, és mit is szeretnénk ügyfeleinknek ajánlani? Annál jobb, minél részletesebben tudunk 
válaszolni erre a kérdésre. Szempontként többek között figyelembe vehetjük, milyen nyelveket 
és mennyire jól ismerünk és használunk, különösen milyen szakterületek iránt érdeklődünk, il
letve hol érezzük magunkat kompetensnek, milyen kiegészítő szolgáltatásokat tudunk ajánlani 
(például terminológiajegyzék készítését, kiadványszerkesztést, tárgyalási tolmácsolást is, ha va
laki fordító, illetve fordítást is, ha valaki tolmács). Saját kompetenciánk reális megítélése sokkal 
fontosabb, mint egy széles ajánlati paletta. Az olyan túlzások, mint „Minden nyelv -  minden 
szakterület” gyorsan lelepleződnek, komolytalan és egyáltalán nem professzionális színben tün
tetik fel a fordítót, és hosszú időre szóló kárt okoznak mind a róluk kialakult képnek, mind pe
dig üzleti eredményeiknek. Természetesen más kollégákkal való együttműködés révén további 
olyan szolgáltatásokkal is bővíthetjük ajánlati spektrumunkat, amelyeket azután nem kell feltét
lenül önállóan elvégeznünk.

Szakmai és személyiségprofilunk kialakításával kapcsolatos meggondolásaink során azzal a kér
déssel is foglalkoznunk kell, hogy milyen területen szeretnénk szakértői tudásszintet elérni, mi
lyen előzetes ismeretekkel kell rendelkeznünk ezen a területen, illetve milyen eszközökkel sze
rezhető meg ezt a tudás. Célszerű azzal is számot vetnünk, hogy milyen területek iránt érdek
lődünk valójában, és mi az, amit nem csinálnánk szívesen. Ne becsüljük alá a motivált munká
nak a termék minőségére gyakorolt hatását: az ember csak abban lehet valóban jó, amibe teljes 
meggyőződéssel és valódi érdeklődéssel bocsátkozik bele.

Végül azt is át kell gondolnunk, hogy hosszú távon milyen imázst kívánunk magunkról kialakí
tani, milyennek szeretnénk kifelé mutatkozni. A cégembléma jó lehetőség szakmai énképünk 
pontosítására, ugyanakkor megfelelő „felismerési értéket” jelent számunkra. Olyasvalamit ala
kítsunk ki, ami illik hozzánk és az általunk kínált szolgáltatásokhoz, ami egyértelműsége révén 
jó benyomást kelt az érdeklődőkben, és kellően eredeti, anélkül hogy amatőrnek hatna. Utána 
pedig legyünk következetesek ennek az emblémának a használatában. Levélpapírjaink és név
jegyeink állandó változtatása inkább összezavarja ügyfeleinket. Ne csak munkánk minőségével 
gyakoroljunk hatást megrendelőinkre, hanem esztétikailag is, és ne itt próbáljunk takarékos
kodni, hiszen aki már önmaga bemutatásakor olcsó, fantáziátlan megoldásokkal azt sugallja, 
hogy alapjában véve nem túl sokra értékeli magát, az megrendelőit sem képes meggyőzni saját 
értékéről.
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Az magától értetődő elvárás, hogy egy fordító vagy tolmács szakmai profiljához a szakmai kom
petencia és a szótárakkal, útbaigazító művekkel és műszaki segédeszközökkel való tökéletes fel
szereltség mellett olyan tulajdonságok is hozzátartozzanak, mint a minőség szem előtt tartása 
és az állandó magas színvonalon végzett munka, a rendelkezésre állás, a megbízhatóság, az el
érhetőség, a határidők pontos betartása, a professzionális fellépés, a hihetőség és a tisztesség. 
A fordítókkal és a tolmácsokkal szembeni további követelmény mindenekelőtt a személyes in
tegritás és az, hogy bizalomra méltók legyenek, mivel gyakran kerülnek olyan helyzetekbe, ame
lyek abszolút diszkréciót igényelnek, és idegen nyelvek, idegen kultúrák és mentalitások, az üz
leti partnerekkel ápolt kapcsolatok és a vállalat sikeréhez tartozó más fontos kérdések esetén 
számtalanszor hárul rájuk a személyes tanácsadó szerepe.

4.2. Potenciális megrendelői kör

4.2.1. Fordítási igény és piacelemzés

Először a már kidolgozott szakmai profilunkkal kapcsolatos alapvető kérdésekre kell válaszolnunk:
• Kivel szeretnénk együttműködni és miért? Milyen célcsoporttal szeretnénk kapcsolatba kerül

ni: speciális szakmai ágazatok, cégek, magánszemélyek, intézmények, kiadók stb.?
• Kit érdekelhetnek speciális szolgáltatásaink?
• Milyen cégeknek, intézményeknek stb. van egyáltalán szükségük fordítói vagy tolmácsolási 

szolgáltatásokra?

Ahhoz, hogy áttekintést szerezzünk a piaci lehetőségekről, célszerű módszernek látszik össze
állítani egy gyűjteményt a kívánt érdeklődési körbe tartozó vállalatok tevékenységi profiljairól. 
A vállalatok nagyságára, forgalmára és külföldi kapcsolataira vonatkozó adatok megtalálhatók a 
megfelelő napilapokban, gazdasági szaklapokban és az internetes honlapokon, amelyek elegen
dő támpontot nyújtanak ahhoz, hogy érdemes-e az adott céggel érintkezésbe lépni. Minél több 
információval rendelkezünk jövőbeni megrendelőnkről, annál célirányosabban vagyunk képe
sek kidolgozni ügyfélszerzési módszereinket.

További források is léteznek a potenciális megrendelőkről szóló információk megszerzéséhez:
• a cégek internetes honlapjai,
• álláshirdetésekben és üzleti jelentésekben megjelenő cégismertetések,
• a szakfolyóiratokban közölt rövid ismertetések,
• vásári katalógusok,
• a különböző szakmai kamarák kiadványai,
• specifikus információkat tartalmazó adatbankok és CD-ROM-ok egyes szakmai ágazatokról, 

intézményekről, vállalatokról.

Gondoljuk át, hogy melyik szakmai ágazat, melyik cég vagy melyik intézmény érdekel minket 
komolyan. A megrendelések keresése során nem érdemes válogatás nélkül minden lehetséges 
címre írni, ráadásul ennek komoly költségvonzata is van. Korlátozódjunk azokra a célcsopor
tokra, amelyekkel valóban szeretnénk együttműködni.
Ebben a vonatkozásban a konkurencia elemzése is segíthet nekünk: nézzük meg, hogy mit kínál
nak versenytársaink és kollégáink, hogyan jelennek meg a piacon, továbbá mely nyelvekre és szak
területekre koncentrálnak. így könnyebben megtaláljuk a számunkra elérhető lehetőségeket.
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4.3. Kapcsolatfelvételi lehetőségek

Ha már meghatároztuk saját „profilunkat” és konkretizáltuk megrendelői körünket, akkor te
gyük fel a kérdést: „Hol találjuk meg megrendelőinket?”, illetve „Hol keresnek potenciális meg
rendelőink fordítókat és/vagy tolmácsokat?”
Nagyon sok lehetőség van a potenciális megrendelőkkel történő kapcsolatfelvételre, melyek kö
zül biztosan nem csak egyetlen egy a helyes megoldás. Inkább különböző, célirányos tevékeny
ségek -  hosszú távon -  együttesen eredményezik a megfelelő megrendelői kör kialakítását.

A következő megfontolások helyes irányba terelhetik első ügyfélszerzési lépéseinket, és ezzel 
egzisztenciánk megteremtésének idején sokat segíthetnek a reklámeszközök célirányos és cél
csoportok szerinti alkalmazásában.

Pontosan határozzuk meg, hogy célcsoportunk a megrendelők mely csoportjához tartozik (pél
dául magánszemélyek, ipar, intézmények, kiadók stb.), és hogy ennek a célcsoportnak milyen 
speciális szükségletei, kívánságai és elvárásai vannak.

Gondoljuk ki, hogy hogyan és mivel szólíthatjuk meg a legoptimálisabban a kívánatosnak tar
tott címzetteket. Azaz mit olvasnak (például helyi/országos újságokat, szakmai publikációkat), 
hol találhatók meg (mely szakvásárokon, kiállításokon, kongresszusokon stb. képviseltetik ma
gukat), a reklám mely fajtájára reagálnak (például reklámlevél, személyes látogatás, hirdetés 
stb.), valamint hogy kedvező, illetve kedvezőtlen-e az időpont a címzettek bizonyos körének 
meglátogatására (például éppen nagy vásárokra készülődnek).

Ajánlatunkat hangoljuk össze a célcsoport igényeivel, és mindig a legmegfelelőbbnek látszó 
reklámtevékenységgel úgy próbáljuk a megrendelőket megnyerni a magunk számára, hogy sa
ját szolgáltatásunk előnyeit kiemeljük, és azok hasznosságát számukra nyilvánvalóvá tegyük. Az 
előbb említett konkurenciaelemzés segítségével esetleg versenytársaink gyenge pontjait is fel
fedezhetjük. Ezeket a gyengeségeket fordítsuk saját javunkra, és reklámtevékenységünk során 
mutassunk rá azokra (de ne alkalmazzunk összehasonlító reklámot!).

4.3.1. Reklámlevél

A reklámlevelünket ne szórólapként, hanem üzleti levélként fogalmazzuk meg. Pontosan azt kí
náljuk, amire a megszólított megrendelőnek szüksége van, vagy ami érdekelheti őt. Mellékel
jünk a levélhez esetleg egy tájékoztatót, vagy hasonló, tevékenységünket ismertető kiadványt. 
Ezt megtehetjük egy jól előkészített, visszaküldendő kérdőív formájában is, amellyel hozzáse
gítjük a címzettet az egyszerű reagáláshoz. Ez a kérdőív egyrészt segíthet az igények elemzésé
ben, másrészt áttekintést nyújt a címzettnek az általunk ajánlott szolgáltatásokról.

4.3.2. Hirdetések

Néhány más szakmával ellentétben, amelyek „szakmai normái” tiltják a tagoknak újsághirdeté
sekben reklámozni magukat, a fordítók és tolmácsok ezt a lehetőséget is minden további nél
kül felhasználhatják ügyfélszerzés céljára.
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A hirdetések például szakmai ágazatok által kiadott könyvekben, szakmai publikációkban, szak
mai szövetségek folyóirataiban, szakmai és egyéb telefonkönyvekben, az interneten helyezhe
tők el. A megfelelő reklámhordozó kiválasztásakor természetesen ügyelnie kell arra, hogy az le
hetőleg nagy példányszámú legyen, és célcsoportunkból sok címzett olvassa. Erre az elektroni
kus média is kiváló lehetőséget nyújt.

4.3.3. Telefon-, telefax- és e-mail-reklám

Telefonon, telefaxon és e-mailben alapvetően nem szabad reklámozni. Ezeket a kommunikáci
ós eszközöket csak akkor szabad használni, ha a felek között már létezik üzleti kapcsolat.

Ezért a következőképpen járjunk el:

Először tudjuk meg a címzett illetékes ügyintézőjének nevét, ezt telefonon is megkérdezhetjük. 
Utána postán küldjük el neki reklámanyagunkat, amiben értesítsük őt egy későbbi telefonhívásról.

Ez egyúttal arra is garancia, hogy küldeményünk megfelelő kezekbe kerül, és annak kockázata 
is kisebb, hogy a telefonközpont „lerázzon” minket.

A tényleges személyes megbeszélésre alaposan fel kell készülnünk. Először saját magunk szá
mára fogalmazzuk meg a beszélgetés célját, hogy azt az ügyfélnek is szabatosan el tudjuk mon
dani. A beszélgetést már előzőleg a következőképpen próbáljuk meg felépíteni magunkban: 
megszólítás / üdvözlés és utalás az írásos kapcsolatfelvételre, saját szakterületeink és munka- 
módszerünk ismételt rövid bemutatása, az együttműködésből az üzleti partner számára adódó 
előnyök, a másik fél lehetséges ellenvetései, közös eljárásmódban való megállapodás. Gyűjtsük 
össze és rendezzük gondolatainkat, és koncentráljunk erre a beszélgetésre.

4.3.4. Vásárlátogatások, kongresszusok, konferenciák

A vásárlátogatások, főleg olyan témájú szakvásárokon tett látogatások, amelyekre szakosod
tunk, vagy szakosodni kívánunk, lehetőséget nyújtanak a potenciális megrendelőkkel történő 
első kapcsolatfelvételre. Mivel a vásárokon főként eladókkal lehet találkozni, ott a kiállító cégek 
fordító- ésA'agy tolmácsszolgáltatást „megvásárló” munkatársaival többnyire nem teremthető 
meg a közvetlen kapcsolat. Mégis alkalom nyílik a kiállítók termékeinek és szolgáltatásainak 
megismerésére, tájékozódni lehet arról, hogy vannak-e nemzetközi kapcsolataik, milyen 
fordító-/tolmácsszolgálatokat igényelnek, van-e saját fordító szolgálatuk, adott esetben ki a té
mában illetékes személy, akár ott a vásáron, akár a marketing-/dokumentációs osztályon stb. En
nek alapján azután már célirányosan fordulhatunk hozzá, hivatkozva a cég valamelyik képvise
lőjével a vásáron folytatott beszélgetésre.

Javaslat: minden országban beszerezhető a szakvásárok katalógusa, amely áttekintést nyújt a vá
sárokról és azok időpontjairól, a külföldi kiállítók és látogatók várható arányáról. A vásárkata
lógusok ezenkívül nagyon hasznos forrásul szolgálnak a meghatározott szakterületen működő 
gyártók és szolgáltatók címeinek, telefonszámainak a beszerzéséhez.
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4.3-5. Személyes kapcsolatok/hálózatok

Egy önálló fordítóra/tolmácsra jellemző, hogy alapvetően minden lehetőséget megragad a sze
mélyes kapcsolatos kialakítására. Sok fordító azonban nagyon visszafogott ezen a téren, amit sa
ját, jól felfogott érdekében meg kellene változtatnia.

A kollégákkal történő kapcsolatfelvétel, például a Magyar Fordítók Elektronikus Fóruma 
(MFEFO), a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) és a Magyarországi Fordítóiro
dák Egyesülete tagjaként, különösen a kezdeti időszakban járhat jól kamatozó információkkal, 
illetve a tapasztaltabb fordítók segítőkészségével.

A hálózatba kapcsolódás nem csak „divat”, hanem az egyedül dolgozó fordító jól felfogott érde
ke. Ilyen hálózat létezik Magyarországon is (MFEFO), de vannak nemzetközi fórumok (LANTRA- 
L, U-Cat) is, ahol szakmai, vagy konkrét fordítási kérdésekben is segítenek egymásnak a fordítók.

4.3.6. Fordítóirodák

A fordítók és tolmácsok legnagyobb megrendelői közé tartoznak a fordítóirodák. Célszerű, ha 
a fordító/tolmács nem csak egy fordítóirodától vállal megbízást, hanem több részére is dolgo
zik, mivel így nincsen „kiszolgáltatva”, és több lábon tud állni. Hiszen a fordítóirodáknál is hul
lámzik a megrendelések nagysága, nem csak összességében, hanem főképpen a nyelvek és a 
szakterületek tekintetében is. Jó l tesszük tehát, ha több fordítóirodánál is bejelentkezünk. Eh
hez többek között szükséges egy részletes szakmai önéletrajz. Sajnos sok fordító nem tudja „el
adni” magát. Még azt se tudja meggyőzően bemutatni, amire pedig büszke lehet. Ezért is fon
tos a referencialevelek „gyűjtése”, de legalább a nagyobb fordítási munkák archiválása, és a 
megrendelők, referenciaszemélyek adatainak nyilvántartása. Ezek a referenciák pályázatok ese
tén is elengedhetetlen feltételek.
Fordítóiroda és fordítóiroda között azonban vannak különbségek. A professzionális fordítóiro
da írásos szerződést köt a fordítóval, akkor is kifizeti a fordító díját, ha ő még nem kapta meg 
megrendelőjétől a fordítás ellenértékét. Beszerzi és átadja a fordító részére a szükséges infor
mációkat, segédanyagokat, és partneri viszonyt alakít ki a fordítóval. A sort még hosszan lehet
ne sorolni.

4.3.7. Internetes portálok

Az utóbbi időben egyre több olyan internetes portállal lehet találkozni, ahol vagy a fordítók hir
dethetik magukat, vagy a megrendelők kínálnak fel fordítási munkákat, amelyekre licitálni le
het. A portálokon megjelenő fordítási megbízásokról gyakran kevés információ áll rendelkezés
re, de ugyanez igaz a megrendelőkre is. Sajnos általában a legalacsonyabb árat kínáló fordító 
kapja meg a megbízást, de az ellenértékét már nem mindig. Legyünk tehát elővigyázatosak, in
formálódjunk, esetleg kérjünk előleget.

4.4. A kapcsolatok ápolása

Egy mindenkor érvényes megállapítás: új megrendelők szerzése nagyon idő- és költségigényes 
feladat, egy kialakult megrendelői kör már kevesebb kiadással jár. Tegyünk meg tehát mindent 
annak érdekében, hogy az új megrendelők elégedett „törzsmegrendelőkké” váljanak.
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A „megrendelőkkel való kapcsolatok ápolásának” egyik fontos eszköze a megrendelőkről veze
tett feljegyzés. Következetesen és a lehető legrészletesebben jegyezzünk fel minden informáci
ót megrendelőinkről (termékek, teljesítmények, kapacitás, gazdasági helyzet, eredmény stb.), 
valamint azok minden üzleti tranzakciójáról (aktuális kapcsolattartó személyek, a megrendelé
sek fajtája, forgalom, reklámakciók, megtérülési szempontok, reklamációk stb.), úgyhogy min
dig pontos áttekintésünk legyen megrendelőink üzleti kapcsolatainak állásáról.

Az újonnan szerzett megrendelőket a lehető leghamarabb próbáljuk meg személyesen is meg
ismerni, például az első megbízás alkalmából tett látogatás révén, esetleg valamilyen vásáron 
keressük fel őket, vagy ha „úgyis éppen a közelben van dolgunk”. így a megrendelőnek lehető
sége van képet alkotnia rólunk, mi pedig olyan (gyakran nagyon tanulságos) benyomásokat sze
rezhetünk a megrendelőről, amelyek a további együttműködés során hasznosak lehetnek.

Maradjunk kapcsolatban megrendelőinkkel. Mindenekelőtt az első megrendelés teljesítése 
után érdeklődjünk, hogy elégedettek voltak-e a munkánkkal, és jelezzük nekik, hogy mi part
nerként kezeljük őket. (Ezenkívül: ha valaki egyszer maga mondja ki: „elégedett vagyok” vagy 
„a fordítás jó  volt”, ezzel annak is belső meggyőződésévé válik, hogy ő elégedett volt, ami po
zitívan befolyásolja a további üzleti viszonyt.)

Rendszeresen hívjuk fel magunkra a megrendelőink figyelmét, például az új fejlesztésekről, 
szolgáltatásaink bővüléséről nyújtott információk révén, időnkénti telefonhívásokkal, születés- 
napi gratulációval, vagy akár apró, egyéni reklámajándékkal.
A reklamációkról vagy kritikai észrevételekről szóló beszélgetések is az üzleti kapcsolatok erő
sítésére szolgáló lehetőségek, jóllehet esetleg valamilyen hibáról van szó.

Ezzel kapcsolatban mindig tartsuk szem előtt:
1. A kritikának nem kell megalapozottnak lennie.
2. Jogunk van munkánk kijavítására.

Mindenekelőtt ne ijedjünk meg az olyan „általános reklamációktól”, mint például „Hát ez egy 
rossz fordítás volt!”, amelyekkel legtöbbször egyszerűen csak árcsökkentést próbálnak elérni. 
Ha valamelyik megrendelő reklamációval fordul hozzánk, akkor ne próbáljunk igazolásokat ke
resni a magunk számára vagy védekezni, hanem figyelmesen hallgassuk őt végig, és kérjük, 
hogy pontosan nevezze meg a kritizált pontokat (lehetőleg írásos formában). ígérjük meg, hogy 
utánanézünk a felvetéseknek és leírjuk véleményünket, illetve ha jogos a kritika, akkor a hibá
kat ki fogjuk javítania. Súlyosabb esetekben célszerű felajánlani, hogy személyes megbeszélés 
keretében tisztázzuk a problémákat.
Ezzel a módszerrel szakmai és emberi kvalitásainkat bizonyítjuk, mert a hibák kijavítása érdeké
ben készek vagyunk ismereteinket bővíteni, és mert elismerjük a vevő kompetenciáját, hajlan
dóak vagyunk az együttműködésre és vele közösen a kár rendezésére. Ezzel a megrendelő azt 
a tapasztalatot szűrheti le, hogy érdemes kitartania mellettünk, még ha hibáztunk is egyszer, és 
az ilyen reklamációs eset a további üzleti kapcsolat konstruktív tényezőjének bizonyulhat.
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5. Megbízások teljesítése

Végső László

5.1. Az alaphelyzet: a fordítás szolgáltatás

A fordítás területén a szolgáltatásnak három szereplője lehet: a megrendelő, a fordítóiroda 
(mint speciális megrendelő) és a fordító. A fordítók nagy része megrendeléseit általában fordí
tóirodától kapja. Ez egyúttal azt jelenti, hogy alapvető érdekei megegyeznek a fordítóiroda ér
dekeivel:
—  pontosan megérteni a feladatot,
—  elhárítani a menetközben jelentkező problémát,
—  határidőre, minőségi fordítást szállítani,
—  együttműködni az esetleges megrendelői problémák kezelésében.
Mindezek jelentik azt, hogy a fordítás egy szolgáltatás, amelynek egyszerűen megfogalmazható 
mottója: megfelelni az elvárásoknak.
A megrendelőnek minden megbízás teljesítése során, sőt utána is azt kell éreznie és tapasztal
nia, hogy választása helyes volt, amikor minket bízott meg a fordítással.

Alábbiakban néhány ötletet kínálunk a helyes szolgáltatáshoz, amelyeket azután tovább lehet 
fejleszteni a szolgáltató vállalkozás kialakításához vezető úton.
• Megkeresés alkalmával mindig segítsünk megoldást találni a megrendelő problémájára akkor 

is, ha a feladatot nem tudjuk elvállalni. Például személyes ismeretségi körből ajánljunk szak
mailag megfelelő kollégát. A megrendelőt meg kell győzni arról, hogy figyelembe vesszük ér
dekeit. Ha így cselekszünk, számíthatunk ismételt megkeresésére, amit már teljesíteni is tu
dunk. Ne féljünk az ilyen módon támogatott konkurenciától. Nem ezen bukik meg saját üz
letünk. Ezzel csak bizalmat nyerünk.

• Ne vállaljunk el olyan megbízásokat, amelyeket magunk nem tudunk teljesíteni, akár azok té
mája, határideje, akár más okok miatt. Ha az elvállalt munkát nem teljesítjük, akkor elvesztet
tünk egy megrendelőt. Márpedig egy megrendelő elvesztése egyúttal hírnevünket is rontja, 
amivel a jövőnket romboljuk, pedig célunk éppen annak megalapozása.

• Ha mégis előfordulna, hogy a vállalást nem tudjuk teljesíteni (bármilyen ok miatt), a lehető 
legkorábban tájékoztassuk erről a megrendelőt. Adjunk esélyt arra, hogy a megrendelő alter
natív megoldást találjon. Ha a megrendelő fordítóiroda, biztosan tud ilyen megoldást találni.

• Mindig segítsük a megrendelőt problémáinak megoldásában. Ne csak a szövegeik fordítását 
ajánljuk fel. Kérdezzük meg, milyen legyen a szövegek külső megjelenése, valamint hogyan 
kívánják azt további feldolgozásra előkészíttetni. Értékes szolgáltatásokat végezhetünk a meg
rendelőnek, mivel ezáltal nem csak időt, hanem költséget is megtakaríthat. Ugyanakkor ne fe
lejtsük el, hogy a többletteljesítéshez magasabb számlaérték tartozik.

5.2. Ajánlatot kell adnunk

5.2.1. Megkeresés

Először ritkábban, aztán mind sűrűbben eljön a pillanat, amikor felkérnek fordításra. A felké
rés mindig tartalmazza a munkával kapcsolatos legfontosabb információkat, de közel sem biz
tos, hogy elegendő az ajánlat elkészítéséhez, illetve a munka elvállalásához.

29



FORDÍTÓI ABC

Az alábbiakban egy ellenőrző lista található. Használata közben érdemes saját tapasztalatok sze
rint módosítani.

Ellenőrző lista munka elvállalásához:

1. Forrásnyelv-célnyelv
2. Terjedelem
3. Szállítási határidő
4. A forrásszöveg átvétele: E-mail, FTP, fax, posta, futár
5. Szállítás módja: E-mail, FTI) fax, posta, futár
6. Szállítási forma (például formázatlan szöveg, formázott szöveg, kinyomtatott szö

veg, szövegszerkesztés, kiadványszerkesztés, nyomdai előkészítés)
7. Technikai feltételek: számítógép, Internet kapcsolat sebessége, fax, nyomtató, 

operációs rendszer (MS WINDOWS, LINUX, Macintosh), szövegszerkesztő, egyéb 
programok (Excel, kiadványszerkesztő, pdf olvasó/író)

8. Fordítási memória használatára vonatkozó információk
9. Betartandó szabványok vagy egyéb előírások
10. A lefordított szöveg felhasználása

(munkaanyag cégen belül, cégen kívüli anyag, kiadvány)
11. Rendelkezésre bocsátanak-e cégen belül használt terminológiát
12. Rendelkezésre bocsátanak-e előzményeket
13. Szakmai kérdésekben van-e kapcsolattartó személy
14. Szállítási adatok (mit, hogyan, hová)
15. Számlázási adatok (elszámolás alapja, számla címzettje)

A fenti lista minden tétele ritkán szerepel egy szóbeli vagy írásbeli megkeresésben. Természete
sen a listát kellő rugalmassággal kell kezelnünk. A lista 1-5. tételeiben megjelölt információkra 
akkor is szükségünk van, ha ismert megrendelőről van szó és rövid, néhány oldalas megbízás
ról. A lista maradék tételei nagyobb feladatok esetén szükségesek. Amennyiben olyan tétel hi
ányzik a listáról, amelyik a munka felelősségteljes megítéléséhez szükséges, azt szerezzük be az 
ajánlat elkészítése előtt.

5.2.2. Ajánlat

Az egyszerű eset (ez a gyakoribb)
Kialakult kapcsolat esetén a viszonyok általában tisztázva vannak. Ez azt jelenti, hogy a rutin
szerű feladatok vállalása csupán abból áll, hogy a
—  téma,
—  terjedelem,
—  határidő,
—  ár
ismeretében nyilatkozunk, hogy elvállaljuk-e a munkát vagy nem. Ez az igen vagy nem válasz 
többnyire telefonon, vagy E-mailen történik.

A bonyolultabb eset
Általában nagyobb feladatról van szó, vagy speciális körülményekről. Már csak azért is ritkáb
ban fordul elő, mert egy nagyobb feladat átfutási ideje hosszabb.
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Az ajánlat elkészítésekor a megkeresés és a feladat tisztázása során megszerzett összes informá
ciót vegyük figyelembe. A többlet elvárások (sürgős teljesítés, hétvégi munkavégzés, bonyolult 
szerkesztési, képkezelési feladatok stb.) teljesítésének költségét vegyük figyelembe.
Az ajánlatot szakszerűen és áttekinthetően állítsuk össze, a megrendelőnek pontosan kell lát
nia, hogy mely teljesítésekért mit kell fizetnie. Ez összetett feladat esetén azért is előnyös, mert 
a megrendelő eldöntheti, hogy mely tételt rendeli meg, és melyet nem. Például megrendeli a 
fordítást, de a kiadványszerkesztést nem, mert saját belső munkatársával olcsóbban tudja meg
oldani. Ha nem tételes ajánlatot adunk, esetleg a teljes munka árát találja olyan magasnak, hogy 
egyáltalán nem rendel tőlünk semmit.

5.2.3. A munka megrendelése és visszaigazolása

A munka megindítása előtt feltétlenül szükségünk van írásbeli megrendelésre, amely természe
tesen a korábbi írásos vagy szóbeli információkon alapul. A megrendelés fontos szerepe, hogy 
rögzíti az addig elhangzottakat a megrendelő szemszögéből.
A megrendelést vissza kell igazolnunk. Itt a saját szempontjainkat érvényesíthetjük, és még egy 
utolsó lehetőség van az esetleges félreértések tisztázására.
Ezen a ponton úgy tűnik, hogy az ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, visszaigazolás egy soha vé
get nem érő történet. Valójában a folyamat vagy megszakad valahol, vagy végighalad a szokásos 
fázisokon: a munka elvégzésén, a szállításon, a számlázáson át egészen a számla kifizetéséig. 
Míg a western filmekben az nyer, aki először lő, ebben a folyamatban az a feltétel marad az 
egyezség része, ami utoljára lett közölve, vagyis az utolsó „lövés” a hatásos.
Nem kell megijedni az eddig leírtaktól. Nem arról van szó, hogy körülményes jogi szövegezésű 
dokumentumokat kell előállítani. Adott esetben lehet, hogy a megrendelés (utalva az előzmé
nyekre) csupán annyi, hogy indulhat a fordítás, visszaigazolása pedig mindössze egy OK.

5.3. Végre fordíthatunk

Azért még nem. Még mindig van egy kis előzetes feladat, ami érdemes elvégezni. Rendezzük a 
munka dokumentumait, adjunk neki saját sorszámot, jegyezzük fel a megrendelési számot (ha 
van), még egyszer ellenőrizzük, hogy rendelkezésünkre áll-e minden a munka elvégzéséhez. 
Ugyanebben a dossziéban gyűjtsük a munka folyamatának dokumentumait.

5.3.1. Már megint ellenőrzés

Rendezzük az összes dokumentumot, amit megkaptunk a fordításhoz. Ellenőrizzük:
—  olvashatóságukat,
—  teljességüket.
Készítsük elő a megrendeléssel kapott, vagy saját segédanyagainkat, szótárainkat.

5-3.2. Ütemezés

Korábban már szó volt a határidő betartásának fontosságáról. Nagyobb fordítás esetében na
gyon fontos, hogy a munka megkezdése előtt tervezzük meg a munka ütemezését. Ez segít ab
ban, hogy folyamatosan lássuk, nincs-e veszélyben a határidő.
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5.3.3. Folyamatosan óvjuk a munkánkat, avagy a technika ördöge

Manapság a fordító bonyolult technikai környezetben dolgozik. A biztonság egyik alapvető szem
pontja, hogy minél bonyolultabb egy berendezés (több komponensből áll), annál nagyobb a meg
hibásodás esélye. Egy számítógép önmagában is bonyolult eszköz (elektronikus és mechanikus al
katrészekből áll, és még programok is működnek benne), amely ráadásul komplex környezetben 
működik (áramellátásra, kommunikációs kapcsolatra van szüksége, ami egyúttal kiteszi vírustáma
dások veszélyének). Ezért mindig gondoskodjunk olyan mentési rendszerről, amely némi veszte
séggel akkor is folytathatóvá teszi a munkát, ha saját berendezésünk bármilyen okból kifolyólag 
nem működik. A katasztrofális helyzetek következményei ilyen módon enyhíthetők. Ne feledjük: 
soha nem vagyunk teljesen ártatlanok egy összeomlásban, legalábbis abban az értelemben nem, 
hogy enyhíthettük volna kellő gondossággal a következményeket. Jópofa dolognak tűnik a tech
nika ördögére hivatkozni, amikor nem szállítjuk időben a munkát. Valójában legfeljebb egyszer 
játszható el egy megrendelőnél. Utána nem lesz többé esélyünk még egyszer késni.

Jó l működő technikai berendezések, gondos mentési rendszer: ez a fordító bevételének egyik 
biztosítéka. Minden forint, amit munkaeszközbe fektetünk, többszörösen megtérül.

5-3.4. Nem értem a szöveget, avagy terminológiai problémák

Ez bizony előfordul, még öreg rókákkal is. Van, aki bevallja, van, aki elhallgatja. Az utóbbi eset 
veszélyes, mert nem hoz megoldást, az előbbi rövid- és hosszútávon is eredményesebb. Akár
honnan közelítjük a problémát, a lényeg az, hogy a szövegnemértés általában ismereteink hiá
nyos voltára utal. Ezért titkolja a fordítók egy része. Pedig a mindentudás privilégiumával em
ber nem létezik, tehát bárki kerülhet ebbe a helyzetbe.

Mi lehet a szövegértési problém a oka?
A triviális ok: a forrásszöveg hibás, logikátlan, hiányos, nyelvileg rossz (nem anyanyelvű, vagy 
nem „írástudó” fogalmazta). Bár ez valóban lehet a triviális ok, nagyon vigyázzunk vele. Csak 
akkor tételezzük fel ezt az esetet, ha nagyon nyilvánvaló, vagy a többi lehetőséget kimerítettük. 
Először mindig magunkban, saját hiányos ismereteinkben keressük a hibát.
Nem ismerjük a nyelvi speciális kifejezést. Ez bizony előfordulhat a szűkebb szakterület hiányos 
ismerete miatt (hiszen egy fordító nem az érintett szakterület művelője, hanem fordító). Elő
fordulhat a nyelvterületi kultúra és szokások hiányos ismerete miatt (hiszen a fordítók nagy ré
sze nem a forrásnyelvi területen nőtt fel, nem ott végezte iskoláit, és nem ott éli mindennapi 
életét, hanem általában a célnyelvi területen).
Nem ismerjük, nem értjük a mélyebb szakmai összefüggést. Egy gépi berendezés működésének 
fordítása során előjöhet olyan apró részlet, amit nem lehet helyesen lefordítani a gép működé
sének részletes ismerete nélkül.

Előfordult a szövegértési probléma, de nekünk szállítani kell, mégpedig szigorúan határidő
re. Mit tegyünk?

6 + 1  lehetőség
0. Vegyük elő a megrendelőtől kapott szószedetet
Nincs kellemetlenebb dolog, mint amikor hosszú kutakodás után kiderül, hogy a megrendelő 
előre gondoskodott az ilyen problémák megoldásáról és ellátott minket szószedettel.
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1. Vegyük elő a szótárat
Sok kezdő fordító azt hiszi, hogy az általános szótár nem tud neki újat mondani. Ezt sürgősen 
felejtsük el. Még a szerényebb méretű szótárak is tartalmazhatnak olyan szinonimát a sokadik 
jelentésben, amire még ha ismerjük is, nem gondolunk. És lehet, hogy a szinonima megadja a 
kulcsot megoldáshoz.

2. Elemezzük a szöveget
Minden nyelvnek megvan a maga sajátos logikája. Erre rakódik rá a kultúráknak a logikája. Te
hát egy új kifejezés vagy szó nagyon sokszor megfejthető némi nyelvi, kulturális és történelmi 
elemzéssel. Az új kifejezések nem a semmiből jönnek. Ezt a megoldási módot akkor alkalmaz
zuk, ha gyorsan eredményre vezet. Bármilyen jó  játék is (érdemes kipróbálni), tud időigényes 
lenni, márpedig nekünk határidőre kell jó  minőségű, teljes fordítást szállítani.

3. Használjuk az internetes keresőket
Aki még nem használta, annak megdöbbentő élményben lesz része. Szinte mindent meg lehet 
találni. Fő problémája is ebben rejlik. Nem árt figyelni, hogy mennyire autentikus a forrás, amely
nek alapján megkaptuk a megoldást. Hol tanítják az internetes keresést? Barátaink, esetleg a 
szomszéd kisfia. Még tőle sem szégyen megtanulni, mert a böngésző használata nagyon hasznos. 
Van persze egy fontos feltétele: szélessávú internetes kapcsolatra van szükség. De hát az elején 
tisztáztuk, hogy munkaeszközre ne sajnáljuk a befektetést. Egyébként költsége 8-10000,- Ft/hó. 
Haszna esetleg ennek sokszorosa/hó, mert megoldjuk vele problémáink egy részét.

4. Konzultáljunk más fordítókkal, MFEFO
Ritkán van új probléma a nap alatt. Általában más fordító is szembekerült már vele, és eljutott 
a megoldáshoz. A legjobb konzultációs lehetőség a Magyar Fordítók Elektronikus Fóruma, ami 
egy elektronikus levelezőlista a yahoo üzemeltetésével. A feltett kérdésre jó  esetben éjjel nap
pal 1-2 órán belül kialakul a helyes válasz a lista belső vitája révén.

5. Konzultáljunk a megrendelő szakembereivel
Sokan azt hiszik, ezzel szakmai kompetenciájukat rombolják a megrendelő szemében. Ez nem 
zárható ki, de általában nem így van. A megrendelőnél azzal romboljuk jó  hírnevünket, ha rossz 
minőségű fordítást szállítunk. Sok esetben a megrendelő elvárja a szakmai konzultáció kérését, 
hiszen egy fordító, aki nem a szakterület művelője, az ő szemükben nem is tudhat, nem is ért
het bizonyos részeket.

6. írjunk megjegyzést
Bizony előfordulhat olyan súlyos probléma, amelyet a rendelkezésre álló idő alatt nem sikerül 
megoldani. Erről mindenképpen értesíteni kell a megrendelőt. Egyet nem tehetünk: rossz vagy 
bizonytalan megoldást szállítunk.

5.3.5. Kész a fordítás, de még nem szállítunk

Ez nem az időhúzás pillanata. Egyszerűen még van teendőnk a szállítás előtt.

Olvassuk el a szöveget
Ez történhet szakaszosan is, de valamikor el kell végezni. Szembesülnünk kell saját fogalmazá
sunkkal, szóhasználatunkkal. Közben legyen bekapcsolva a helyesírás-ellenőrzés. A helyesírás-
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ellenőrzőnek a nyelvtani javaslatait is vegyük komolyan. Meglepően okosan rámutat nehézkes 
mondatszerkezetünkre, illetve hiányos központozásunkra.

Ellenőrzőlista szállítás előtt
1. Hiánytalanul megvannak-e a dokumentumok?
2. Elvégeztünk-e minden feladatot a megrendelés szerint?
3. A tartalomjegyzék egyezik-e a belső címekkel?
4. Számok, mértékegységek, nevek, dátumok helyesek-e?
5. Szállításra elő van-e készítve minden dokumentum, akár nyomtatott, akár elektronikus?
6. Hová, hány helyre, hány példányban, és milyen formátumban kell szállítani a fordítást?
7. Mi a teendő a segédanyagokkal és a forrásszövegekkel?
8. Elvégeztük-e a szállítás előtti archiválást saját rendszerünkben?

5.3.6. Szállítás

Ez már majdnem a projekt fénypontja. Mindenesetre jó  érzés tölthet el minket, ha határidőre 
befejeztük a fordítást a szükséges ellenőrzésekkel együtt, és a szállításon is túl vagyunk. Ezzel 
a szigorúan vett szakmai részét befejeztük a projektnek.

5.3.7. Számlázás

Nagyon fontos pillanat, és ne késlekedjünk vele. Az el nem készített és el nem küldött számlát 
nem szokták kifizetni. Tehát ne késlekedjünk.

5.3.8. Megérkezett a pénz számlánkra

Ez a projekt fénypontja, mert nemcsak befejeztük a munkát, nemcsak időben szállítottunk, de 
nagy valószínűséggel a minőség is rendben volt.

5.4. Nem fizet a megrendelő

Ez bizony egy szomorú pillanat. Aki vállalkozik, annak szembe kell nézni ezzel a problémával 
is, és meg kell tanulnia annak kezelését. Az a szabadúszó fordító, vagy egyéb vállalkozó, aki azt 
állítja, hogy soha nem volt még problémája a megrendelőivel, vagy nem őszinte, vagy most 
kezdte ezt a fajta életet. A probléma a megrendelővel kellemetlen, de normális velejárója éle
tünknek, ezét jobb, ha megtanuljuk a probléma kezelését.

5.4.1. A megrendelő nem szereti a fordítást

Kínos. Mint mindig, ilyenkor is először magunkba nézzünk. Gondoljuk meg, hogy a fordítási te
vékenység nemcsak nyelvtudást, szövegértést, szakmai ismeretet igényel, de jó  írási készséget is. 
Ha arról értesülünk, hogy a megrendelő elégedetlen volt a fordításunkkal, két dolgot ne tegyünk:
—  ne dobjuk be a törülközőt,
—  ne lobogtassuk különböző diplomáinkat, és ne hangoztassuk, hogy a megrendelőnek nincs 

nincs igaza. Ha így viselkedünk a megrendelő kétszer is meggondolja majd, hogy újra meg
bízást adjon nekünk. Márpedig a célunk a konfliktus sikeres megoldása, amikor nem veszít
jük el a megrendelőt. Mit tegyünk?
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Kérjük meg a megrendelőt, hogy specifikálja egy kicsit részletesebben, hogy mi volt a problé
mája a fordítással. Adjon példákat az általa rossznak talált megoldásokra. Ha megkaptuk, a pél
dákat és részletesebb kifogásokat elemezzük alaposan.
Szerencsés esetben a megrendelőnek csupán stiláris kifogásai vannak. írjuk át a szöveget stilá- 
ris elvárásai szerint, és zárjuk le a problémát.
Súlyosabb eset, ha a megrendelő félrefordításokat talált. Ezeknek elemzését végezzük közösen 
egy másik fordítóval.
Ha a másik fordító is úgy találja, hogy fordításunk helyes volt és a megrendelőnek nincs igaza, 
ekkor kell igazán diplomatikusan kezelni a problémát. Ne akarjuk diadalmasan fejbe vágni a 
megrendelőt. A megrendelő szemében mi vagyunk a fordítási szakember, tehát professzionális, 
nyugodt érveléssel kell kifejteni igazunkat, hogy a megrendelőben megerősödjön az a feltéte
lezése, amelynek alapján pont minket bízott meg ezzel a fordítással. Szóval nyugodtan fejtsük 
ki, miért a mi megoldásunk a helyes. Javasolhatjuk a megrendelőnek is, hogy vegyen igénybe 
független fordítót az ellenőrzéshez.
Ha a másik fordító megerősíti a megrendelő véleményét, akkor sürgősen ismerjük el tévedé
sünket, és kezdjünk el megegyezni a javításban, esetleg az árengedményben. Minden késleke
dés csak rontja a további együttműködés esélyét. Ne feledjük: egy professzionális fordító is té
vedhet, de a tévedésből eredő problémára is kell megoldást találnia.

5.4.2. A megrendelő nem tud fizetni

Az esetek nagy részében előbb utóbb hozzájutunk a pénzünkhöz. Bármelyik megrendelőnk ke
rülhet olyan helyzetbe, hogy fizetési nehézsége van. Fenyegetéssel általában nem sokra me
gyünk. Kellő türelemmel, és megértést tanúsítva a nehézségei iránt, meg tudunk egyezni rész
letfizetésben, vagy kicsit eltolt fizetésben. Jobb részletekben, vagy kicsit később megkapni já
randóságunkat, mint soha.

5.4.3. A megrendelő menet közben lemondja a munkát

Kellemetlen, szerencsére nem túl gyakori. Ismét hosszútávon gondolkodjunk. Megpróbálha
tunk formális szerződési pontokra hivatkozni, és követelni a teljes szerződéses összeget, vagy 
nagy részét. Helyette a jövő szempontjából előnyösebb, ha a ténylegesen lefordított rész kifize
téséről tárgyalunk. Igaz, így kárba vész az előkészületi munkánk, ami lehet tetemes is. Viszont 
megtartunk egy megrendelőt.

Összefoglalva reagálásunkat problém a esetén:
—  viselkedjünk nyugodtan,
—  soha ne fenyegetőzzünk,
—  soha ne vonuljunk vissza védekezésbe, vagy ne kényszerítsük a megrendelőt védekezésre,
—  legyünk barátságosak, és udvariasak,
—  legyünk rugalmasak, ajánljunk megoldásokat.

5.5. Gyakran feltett kérdések

Az alábbi kérdések valóban elhangzottak fordítók részéről. Akinek a jelen fejezet elolvasása 
után további kérdése lenne, bátran írja meg e-mail-ben, lehetséges, hogy valamilyen választ is 
tudok adni.
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K: Mennyit lehet keresni fordítással?

V: A minimum 0 Ft/hónap, de esetleg negatív is lehet, már beruháztunk, de még alig van meg
rendelés. Egyébként nincsenek csodák. Egy kezdő fordító számíthat 100 000,- Ft/hónap jöve
delemre, egy befutott fordító ennek öt-tízszeresére.

K: Mik az átlagos árak?

V: Nagyon nyelvfuggő. Természetesen az angolról magyarra fordítás van alacsonyabban fizetve, 
de ezek a fordítók számíthatnak a legtöbb munkára, mindent összevetve a legmagasabb jö 
vedelemre. Az árak valahol 0 ,50 Ft/karakter és 5,-Ft/karakter között mozognak.

K: Hogyan kereshetek többet?

V: Többet kell fordítani, jól és gyorsan.

K: Rengeteg munkám van. Alapítsak fordítóirodát?

V: Gratulálok. Mindenekelőtt javasolom, hogy először konzultáljon ügyvéddel a jogi vonatkozá
sokról és könyvelővel a gazdasági vonatkozásokról. Ezek után érdemes higgadtan végiggon
dolni, üzleti tervet készíteni, megtervezni, hogyan fogja szakmailag és üzletileg irányítani a 
vállalkozását, és fizetni az alkalmazottakat.

K: Honnan tudom, hogy nyelvtudásom már elegendő a fordításhoz?

V: Onnan, hogy lényegében már képes fordítani. El kell készíteni ténylegesen egy fordítást. Ha 
sikeresen le tud valaki fordítani kb. 10 oldalt egy nap alatt jelentősebb hibák nélkül, akkor 
felkészültnek tekinthető a fordításra. A fordítást persze ellenőriztetni kell profi fordítóval.

K: Létezik-e intézményes fordítóképzés?

V: Ma már meglehetősen nagy a választék. Több egyetem is ajánl rövidebb, hosszabb kurzuso
kat, különböző végbizonyítvánnyal. Általában mindegyik posztgraduális képzés. A teljesség 
igénye nélküli felsorolás a mellékletben található.

K: Úgy tűnik, késni fogok a fordítással...

V: Soha nem késünk fordítással. Abban a pillanatban, ha úgy tűnik, bármi veszélyezteti a határ
idős teljesítést, azonnal tájékoztatni kell a megrendelőt. Meg kell adni az esélyt, hogy alter
natív megoldást találjon. Csak így enyhíthetjük a következményeket.

K: Nem szeretem a határidőket...

V: Nem kell fordítónak lenni.
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K: Hány megrendelőre van szükség?

V: Amennyi el tud látni elegendő munkával. Ismerjük a klasszikus kérdést: hány macskafarka 
kell, hogy az égig érjen? Egy is elég, ha jó  hosszú.

K: Milyen számítógépes alkalmazásokra van szükségem?

V: MS Office, levelezőprogram, internetes böngésző, fájltömörítő, pdf-olvasó. Esetleg fordítói 
memóriás program (TRADOS, SD1X, Dejavu stb).

K: Vannak-e szakmai szerveződések?

V: Igen, több is.
Lásd a mellékletben.
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6. Nagy fordítási projektek szervezése

Ráskó Zoltán

A fordítóirodák nagy többségénél a projektvezető egy személyben felelős az ügyféltől kapott 
fordítási megbízás pontos leszállításáért és az elkészült fordítás minőségéért. Amennyiben mi
nőségi kifogás merül fel a fordítással kapcsolatban, a megbízó a fordítóiroda felelős projektve
zetőjén kéri számon a hiányosságokat, ennek alapján vonhatja aztán kérdőre a projektvezető a 
lektort vagy a fordítót.

A nyelvi minőségbiztosítás hatékonyságának növelése és a projektvezető ilyen vonatkozású „te
hermentesítése” érdekében számos fordítóiroda elkülönülten kezeli a projekt általános tenni
valóinak, illetve a nyelvi feladatok ellátásának feladatkörét. Utóbbi feladatkör felelősségi súlyá
nak jelentős része a nyelvi vezetői pozíció fenntartásával kerül ki a projektvezető tevékenységi 
köréből. Fontos szempont, hogy a megbízás teljesítési minőségéért a projektvezető és a nyelvi 
vezető együttesen vállal felelősséget.

Nyelvi vezetői feladatra kijelölhető adott személy általánosan, ekkor jellemzően az általános 
nyelvi irányelvek kialakítása, betartatása, valamint nyelvi koordináció a fő feladatköre, illetve pro
jektre szólóan, ekkor az adott projekt sajátosságaihoz igazodva kell ellátnia koordinációs felada
tokat. Utóbbi jellegű feladatra az adott projekt legtapasztaltabb lektorát célszerű kijelölni.

A nyelvi vezetés feladata többrétű, jellemző felelősségi körei:

— általános nyelvi felügyelet
—  projekt-specifikus nyelvi felügyelet
—  a fordítási memóriák és szószedetek, valamint a fordítási útmutatók (Style Guide-ok) karban

tartása
— a fordítói és lektori teljesítményértékelési rendszer fenntartása
—  a fordítói adatbázis karbantartása
— adott megbízás vonatkozásában javaslattétel a fordítói csapat összetételére, a fordítók képe

sítése vagy a korábbi hasonló megbízások tapasztalatai alapján

A fordítóiroda által lefedett szakterületek, továbbá a megbízások terjedelme és bonyolultsága 
függvényében az általános és a specifikus nyelvi felügyelet súlypontjai változhatnak:

Általános nyelvi felügyelet

Az általános nyelvi felügyelet a nyelvi vezető azon feladata, miszerint valamennyi fordítási meg
bízás esetében gondoskodnia kell arról, hogy a fordítás az érvényben lévő nyelvhelyességi sza
bályok szerint készüljön el, legyen szó bármilyen célnyelvről. Természetesen, mivel a nyelvi ve
zető nem képes minden lehetséges célnyelven ellenőrzést végezni, a megfelelő minőséget a for
dító/lektor kiválasztásával, illetve az általános és specifikus minőségbiztosítási szempontok té
teles közlésével, illetve számonkérésével érheti el.

Az általános szempontok érvényesítése jellemzően kis terjedelmű, bonyolultságú projektek, il
letve visszatérő ügyfelek esetében, amikor a témában már jártas fordító végzi a munkát, lehet
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pusztán formalitás, tehát igényelhet kisebb idő- és munkaráfordítást, de semmiképp sem hanya
golható el.

Projekt-specifikus nyelvi felügyelet

Ez nagyobb terjedelmű, bonyolultabb témájú, erősen kötött terminológiájú, adott esetben több 
fordító és lektor egyidejű bevonásával, illetve szinte kivétel nélkül fordítási memória használa
tával teljesített megbízások (bonyolult berendezések gépkönyvei, kezelési útmutatói, szoftver- 
honosítás, súgófordítás stb.) esetében végzendő feladat. Itt már nemcsak a fordítás elkészülte 
után, de aközben, sőt, azelőtt is várnak feladatok a kijelölt nyelvi vezetőre.

Az előkészítő munka -  amennyiben a rendelkezésre álló időbe belefér:

—  a kulcsterminológia kialakítása, majd egyeztetése, jóváhagyatása a megbízóval;
— ha esetleg már létezik korábbi kapcsolódó (ún. „örökölt”) fordítás, annak alapján bizonyos 

részek előfordítása.

A fordítás előrehaladtával:

—  a terminológia egységességének, következetességének folyamatos ellenőrzése;
—  a fordítók és a lektorok kérdésfeltevésre ösztönzése, ezek megválaszolása, szükség esetén az 

ügyfélhez való továbbítása, a visszaérkező válasz közzététele;
—  a fordításkor általánosan és a projektre vonatkozóan kifejezetten követendő irányelvek ki

alakítása, számonkérése;
Ilyen léptékű megbízások esetén nem ritka, hogy az ügyfél akár a folyó fordítási munka során, 
akár egy-egy fordítási szakasz lezárultával ellenőrzési mintát kér a fordításból, majd erre vissza
jelzést ad. A nyelvi vezető feladata ilyenkor:

—  a vitatott kérdések tisztázása;
—  a jogos kifogások által szükségessé tett javítások foganatosítása (akár saját kezű javítással, 

akár a fordító utasításával);
—  a fordítási memória és szükség esetén a külön szószedet aktualizálása.

A fordítási memóriák és szószedetek, valamint a fordítási útmutatók (Style Guide-ok) 
karbantartása

A fordítási memóriák napjainkban egyre inkább teret hódítanak, a megbízók is gyakran igény
lik már ezek valamelyikének használatát, a korábban is említett nagy terjedelmű, bonyolultabb 
témájú, erősen kötött terminológiájú megbízásoknál pedig, ahol igen nagy az ismétlődések és 
a nagyfokú egyezések aránya, alkalmazásuk gyakorlatilag elengedhetetlen. Éppen ezért a nyel
vi vezető legfontosabb feladatai közé tartozik az egyes munkákhoz tartozó fordítási memóriák 
(adott esetben külön szószedetek) nyilvántartása és karbantartása.
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Fordítási memória létrehozható szakterület szerint (gazdasági, jogi, orvosi, műszaki stb.), itt 
azonban óvatosan kell eljárni, mert könnyen előfordulhat, hogy amelyik forrásnyelvi kifejezés
re az egyik megbízó egyféle, addig egy másik megbízó másféle célnyelvi kifejezést használ, így 
a kulcskifejezéseket mindenképp jóvá kell hagyatni az ügyféllel, mielőtt az általános fordítóme
móriából terjeszteni kezdjük azokat.

Nagy terjedelmű, erősen kötött terminológiájú szakterületek esetében a megbízó úgyis saját kife
jezéskészletet használ, így ekkor a projekt-specifikus fordítási memória alkalmazása kézenfekvőbb.

Az ügyfelek által közzétett terminológiai változásokra a nyelvi vezetőnek természetesen figyel
nie kell, és azokat a megfelelő fordítómemóriába be kell vezetnie.

A másik átfogó nyelvi és terminológiai feladat a fordítási útmutatók (Style Guide-ok) készítése, 
illetve a megbízók által készített ilyen jellegű dokumentumok nyilvántartása és a vonatkozó 
megbízások során történő használata, fordítókkal és lektorokkal történő megismertetése.

Fordítási útmutató szintén létrehozható általános jelleggel, ilyen esetben a nyelvi vezető jellem
zően az adott célnyelv nyelvhelyességi szabályait és irányelveit tartalmazó megfelelő kiadvány
okból származó általános útmutatásokat szemelvényezi az adott fordítóiroda által teljesített 
munkákból hozva konkrét példákat a helytelen, illetve helyes szabályalkalmazásra.

Akárcsak a fordítási memóriáknál, a fordítási útmutatóknál is jellemző, hogy a nagy megbízók sa
ját dokumentumokat dolgoznak ki, és szigorúan megkövetelik az abban foglaltak betartását. 
Ezektől a szabályoktól való eltérésre folyamatban lévő munka során a nyelvi vezető is csak akkor 
adhat engedélyt, miután az ügyfél jóváhagyását megszerezte. Ilyenkor -  és minden hasonló eset
ben -  természetesen tisztázni kell, hogy a felmentés az adott esetre vagy általánosan érvényes.

A fordítói és lektori teljesítményértékelési rendszer fenntartása

A folyamatos minőségi munka és megbízás-teljesítés elengedhetetlen feltétele a fordítói teljesít
mény és készség folyamatos figyelése, elemzése és fejlesztése. Ezt hierarchikus rendszerben le
het optimálisan megvalósítani. Ennek lényege, hogy a lektor ellenőrzi a fordítót, a nyelvi veze
tő pedig ellenőrzi a lektort.

A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a lektor egyrészt tüzetesen átolvassa a fordítást, majd 
a szükséges javításokat korrektúrajalekkel végzi el, így a javítások a fordító számára is nyomon 
követhetők lesznek. Másrészt a lektor -  főleg nagyobb lélegzetű munka esetében -  külön szö
veges visszajelzést is készít a fordító számára, amelyben a jellemző hibákat példákkal alátá
masztva, illetve a dokumentum megfelelő helyére utalva felsorolja, majd a javítást is feltüntet
ve meg is indokolja azt.
A nyelvi vezető hasonlóképpen adhat visszajelzést a lektornak, természetesen az ellenőrzés itt 
már nem annyira tüzetes, inkább szúrópróbaszerű (tehát a nyelvi vezető például bele-beleolvas 
a lektorált célnyelvi szöveg egy-egy bekezdésébe).

A visszajelzésekben különféle szempontok szerint osztályzatokat kapnak az értékeltek (nyelvhe
lyesség, pontosság, következetes szóhasználat, stílus, megbízói irányelvek követése stb.), ame
lyekből végül kijön egy súlyozott átlag. Adott időszak (mondjuk negyedév) alatt kapott osztály
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zatokat szintén lehet összesíteni, majd ennek alapján a fordítók és a lektorok besorolhatók pél
dául szakterület szerinti alkalmassági csoportokba, de akár az egységnyi díjazás is függővé te
hető az elfoglalt kategóriától.

A nyelvi vezető feladata tehát ezen rendszer fenntartása, illetve az osztályzatok alapján a pro
jektvezetőnek történő javaslattétel különféle megfontolásokra.

A fordítói adatbázis karbantartása

A fordítóirodák mindig szívesen fogadják az új fordítók jelentkezését.

A nyelvi vezetőnek az új erőforrások bevezetésében is fontos szerepe van, ebbéli feldatai a kö
vetkezőképpen foglalhatók össze:

— Létrehoz egy optimális próbafordítási csomagot (célszerű szakterület szerint), majd ezt szük
ség szerint aktualizálja.

—  A projektvezetővel munkamegosztásban tájékoztatja az új bejelentkezőket az együttműkö
dés lehetőségéről.

—  Bekéri a jelentkező szakmai önéletrajzát, egyéb releváns dokumentumait, illetve kiülteti az 
erre rendszeresített regisztrációs adatlapot.

—  Kiadja a próbafordítást.
—  A visszaérkező próbafordítást lektoráltatja.
—  A lektorral értékelést készíttet, vagy maga készít értékelést, és tájékoztatja a jelentkezőt.
—  A megfelelt jelentkezőt fordítóként felveszi az adatbázisba.
—  Adott esetben javasolja a projektvezetőnek a fordító konkrét munkával történő megbízását. 

Nyelvi vezetés nem zetközi hálózattal rendelkező fordítóirodákban

A nemzetközi fordítóiroda-hálózatok általában nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a többnyel
vű megbízatások projekt- és nyelvi vezetése terén.

Mind a projekt-, mind a nyelvi vezetés hierarchikusan épül fel, azaz többnyelvű projektek ese
tében mindig van ún. koordináló iroda, amely a többi irodának kiosztja a fordítanivalót, majd 
a fordításokat megadott ütemezés szerint összegyűjti, és egyben szállítja a megbízónak.

A nyelvi hierarchia a fordítókból, a lektorokból és a nyelvi vezetőkből áll. A nyelvi vezetést -  fő
ként nagyszabású projekt esetén -  a korábban említett megosztásban is ki lehet alakítani, tehát 
a koordináló irodában dolgozhat két nyelvi vezető, egyiküké lehet az általános feladatkör, tehát 
tulajdonképpen a többi iroda nyelvi vezetői által végzett munka összehangolása, egységesítése, 
és lehet a projektnek kijelölt nyelvi vezetője is, aki csak az adott nyelv vezetésével foglalkozik. 
(Természetesen, amennyiben a munkaterhelés lehetővé teszi, a koordinációs feladatot elláthat
ja a nyelvi vezető a konkrét nyelvi munka mellett is.)
A nyelvi koordináció azért különösen fontos, mert így egységes szerkezetben tartható az ügy
féllel történő nyelvi egyeztetés folyamata (tehát például minden nyelv ugyanazt a sablont hasz
nálja a kérdések feltevéséhez és megválaszolásához), így a nyilvántartás és a visszakereshetőség 
optimalizálható.
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7. A fordítás egységességének biztosítása

Lengyel István

A kezdő fordító karrierjének egyik első nagy csalódása, mikor rájön, hogy a jó  nyelvtudás nem 
elegendő ahhoz, hogy valaki jó  fordító legyen. Ez a cikk a második nagy csalódással foglalko
zik: amikor kiderül, hogy ha sok jó fordító rákészülés nélkül nekiugrik egyetlen szöveg külön
böző részeinek, abból szinte biztosán rossz fordítás lesz.

A fordítás szinte mindig csoportmunka. Minden fordítás három fő részből áll: előkészítésből, a 
tényleges fordításból, és utómunkálatokból. Az előkészítés során a megrendelést felvevő iroda 
vagy személy elemzi a szöveget, ajánlatot ad, de már itt elkezd gondolkodni, hogyan lehet tel
jesíteni a megbízást. Ezután a szöveget előkészíti, például terminológiai jegyzéket készít, és elő
készítve adja ki a fordítónak, fordítóknak fordításra. Az utómunkálatok során lektoráltat, egysé
gesíti a szöveget (olvasószerkesztés), dokumentumszerkesztési munkálatokat végez, irattározza 
az anyagot, kiállítja a számlát stb. Alig van olyan megbízás, amelynél egyetlen személy lenne az 
érintett csupán.

A fordító megbízójának az a célja, hogy a fordítási összkiadást minimalizálja, így minél nagyobb 
profitra tegyen szert. Ha egységnyi befektetés az előkészítésbe két egységnyi megtakarítást 
eredményez a fordításnál, érdemes több energiát fektetni az előkészítésbe. (Ilyen például a for
dítómemóriás fordításoknál az ismétlődő részek előre lefordíttatása.) Ha egységnyi befektetés 
az előkészítésbe az utómunkálatok költségét egységnyinél többel csökkenti, szintén érdemes 
belefektetni. (Ilyen például az előzetes megegyezés a terminológiáról vagy a szöveg stílusáról, 
esetleg a hivatkozások magyarításáról, hiszen akkor utólag nem kell minden esetben egysége
síteni.) Ha nem éri meg befektetni a szöveg előkészítésébe, mert sem a fordítás, sem az utó
munkálatok során nem térül meg, az iroda nem fektet be. (Például csak egy levelet kell lefor
dítani, amit a fordító egyedül is el tud végezni.)

Nagyobb fordítási megbízások esetében gyakran előfordul, hogy egyetlen fordító nem képes 
határidőre lefordítani a szöveget, és csapatmunkára van szükség. Igen ám, de mivel a fordítás 
alapvetően magányos, otthon végzett tevékenység, a fordítók közötti interakció ritka, és csak a 
legproblémásabb kérdések esetében fordulnak egymáshoz. Az eredeti szöveg egységessége pe
dig a célszöveg egységességét követeli meg, hiszen kommunikative csak úgy lesz ekvivalens a 
szöveg.

A fordító körökben manapság nagyon divatos fordítástámogatási számítógépes eszközök nem 
olcsók, messze nem tökéletesek, és állandó hálózati kapcsolatot feltételeznek. Előnyük, hogy a 
gép automatikusan felismeri valamilyen módon már lefordított szegmenseket, és a korábbi gya
korlatból javasol megoldást. Azonban ezzel a következőket feltételezzük:

—  a fordítók egy stílusban fordítanak
— a szövegek egy stílusban érkeznek
— a múltbéli fordítások megfelelő színvonalúak voltak, jelentős jobbításra nincs szükség.

Tehát a fordítástámogató eszközök konzerválják a minőséget, így kezdő fordítóknak nem egy
értelműen ajánlhatóak.
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Szabadúszó fordítói csoportok esetében -  fordítómemória használata mellett vagy anélkül -  
hasznosabb ilyen munkák előtt fordítási útmutatót készíteni. Az igazán hatékony fordítók nem 
csupán betartják a fordítási útmutatót, hanem tudatosan ismerik saját fordítási stílusukat, ké
pességeiket, azonnal felismerik, mi az, ami kihat a szöveg egészének egységességére, és ők ma
guk is aktívan résztvesznek a fordítási útmutató kialakításában és szükség szerint a menet köz
beni bővítésében. Az igazán hatékony fordítók jól kommunikálnak mind a munkafolyamatban 
velük egyenrangú partnerrel, a másik fordítóval, mind pedig a munkafolyamatban őket megelő
ző és utánuk következő szereplőkkel, a projektmenedzserekkel, nyelvi vezetőkkel, lektorokkal. 
A csoportmunka-hatékonyságot legkönnyebben úgy lehet elérni, ha introspekció révén figyel
jük saját munkánkat, és más fordítókkal beszélgetünk arról, hogy ők milyen módon fordítanak.

Sokan gondolják úgy, hogy felesleges időtöltés mindenféle dokumentumokat készíteni, főleg 
akkor, amikor amúgy is szorít az idő. Az igényes fordítás viszont megköveteli az olvasószerkesz
tést is, és magától értetődő módon minél több információval látjuk el a fordítókat, annál keve
sebb eltérés lesz a fordítások között. A fordítási útmutató olyan dokumentum, amelyik a lefor
dított szöveg összehangolására szolgál, és ismerteti a megbízó (akár implicit) elvárásait is.

Általános megbízói elvárás például a helyes szóhasználat és az olvashatóság. Bizonyos megbízói 
körök elvárják, hogy kellő tisztelettel szóljon a szöveg hozzájuk -  néha át kell írnunk a szöve
get is a célközönség igényeinek megfelelően (pl. a you-ból többes szám első személyű megszó
lítás, barátságos megfogalmazás hivatalosítása stb.). Ezeket az elvárásokat általában nem közli a 
megbízó, hiszen számára ezek trivialitások, hanem „piacfelméréssel”, azaz a megbízói csopor
tok és a hasonló szövegek megismerése által magunk fogalmazzuk meg őket. Természetesen 
nem minden fordító mozog otthonosan minden „regiszterben”, ha még a szakzsargon ismert 
is, a mondatfelépítés esetleg ismeretlen. Gondoljunk csak például az angol szerződésekben a 
whereas kifejezésre! Magyar szerződésben ilyen nem szerepel -  mit lehet vele csinálni? És leg
főképp mi van akkor, ha tíz szerződés van, amit öt fordító fordít, és felülről ezt a kérdést nem 
szabályozzák? Ez már a szövegek és így a munka összehangolását jelenti, tehát a megbízói elvá
rások és a szöveg összehangolása között nem lehet éles határvonalat húzni.

A jó fordítási útmutató mindig tömör, de a legtöbb kérdésre ad útmutatást. A fordítási útmuta
tónál fontos szempont, hogy optimálisan határozzuk meg az előírásigényt: a fordítók szabadsá
gát nem szabad teljesen elvenni, de azokat a gyenge pontokat, amiből az olvasó egyből kiszúr
ja, hogy 1. fordított szövegről van szó, 2. több ember fordította a szöveget, el kell tüntetni az 
egységesítő előírásokkal.

Lássuk most néhány pontban, hogy a hatékony fordítási útmutatóban mi szerepelhet! Ez a, fel
sorolás korántsem teljes, hiszen a fordítási útmutató megfogalmazása legtöbbször intuitív. Eb
ben a néhány pontban csupán kritikus területekre szeretném felhívni a figyelmet.
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Az eredeti szöveg szerzője, címe, tagolása és ezek fordítására tett javaslat.

Tagolás alatt például a tartalomjegyzéket értem, amit ugyan nehéz előre lefordítani, de javasolt 
például ilyen esetben a címekre történő hivatkozásokat valamilyen jelöléssel helyettesíteni, 
hogy utána a szövegszerkesztő funkcióival gyorsan ki lehessen cserélni a végleges címekre. Meg 
kell állapodni abban, hogy az egyes részeket, fejezeteket hogyan jelöljük, például a Section 1 
magyarul 1. rész, 1. fejezet vagy esetleg valami más lesz? Meg kell állapodni abban is, hogy az 
ábrákra való hivatkozásokat hogyan kezeljük egységesen.

Kapcsolódó szövegek

A fordítóknak lehetőség szerint adjunk meg olyan szövegeket, amelyekből fel tudnak készülni a 
fordításra, vagy amelyhez fordulhatnak, ha elakadtak a munkában. Manapság a webes keresés 
nagyon népszerű, hiszen jóformán minden téma megtalálható a weben. Ne feledjük el, a forrást 
kell elsődlegesnek tekinteni, nem a szótárat, mivel a szótárak is hasonló forrásokból készülnek.

Leírás az eredeti szöveg stílusáról és a célnyelvi szöveg stílusára tett javaslat

Egészen gyakran megfeledkeznek a fordítók arról, hogy fordításuk végterméke nem csupán 
nyelvi tranzíció, hanem célnyelvi szöveg is. A fordítástudomány egyik fontos vonulata ilyen 
szempontból közelíti meg a fordítást. Fontos tehát, hogy a célnyelvi szöveg minden szempont
ból megfelelő, azaz a célközönség számára zökkenőmentesen befogadható legyen. Ezért érde
mes a fordítási útmutatóban pár sort szentelni a stílusbeli előírásoknak: elemezni az eredeti 
szöveg stílusát lehetőség szerint példákkal illusztrálva (pl. könnyed, komolykodó, idegen sza
vakkal tudományosabbnak tűnni kívánó, rejtett poénokat tartalmazó, ismeretterjesztő jellegű 
stb.), majd javasolni a célnyelvi stílust, összehasonlítva az eredeti stílussal, szintén példákkal il
lusztrálva. Fontos leírni a stílus és a szavak viszonyát, milyen mértékben engedhető meg az el
térés az eredeti szövegtől szavak szintjén annak érdekében, hogy a stílus gördülékeny legyen. 
Mindenképp térjünk ki arra, hogy kihez, milyen csoporthoz szól a szöveg! Gyakori hiba, hogy 
ezen előírás nélkül az egyik fordító magázza az olvasót, a másik pedig többes szám első sze
mélyben beszél -  az olvasószerkesztő pedig minden második mondatot javíthat. Szabályozzuk 
a tegezés, magázás kérdését, a felszólítás módját (ha van benne ilyen), azt, hogy egy instrukció
sorozat esetén például pontot vagy felkiáltójelet teszünk-e a felszólítások után!
Mellékletben esetleg érdemes közölni egy hasonló jellegű, stílusú szövegből egy rövid részle
tet, hiszen akkor a fordító számára két minta is rendelkezésre áll: az eredeti szöveg és a hason
ló célnyelvi szöveg, és ennek kombinációjával jobb munkát végezhet.

Közmondások, szólások, szóviccek feloldása

A kulturális kérdések megoldása nehéz feladat, és egységesen kell egy dokumentumon belül 
kezelni. Ha mondjuk egy olyan közmondással találkozunk, amit értünk és ismerünk, de a cél
nyelvi környezetben nincsen megfelelője, lehetséges megoldás például elhagyni azt a hivatko
zást a szövegben, hogy a szerző (köz)mondást idézett („as the saying goes”), és a közmondáso
kat a szerző szájába adni, de kereshetünk célnyelvi megfelelőket is.
A szóviccek egy része biztosan elvész, érdemes megvizsgálni, a szöveg szempontjából mennyi
re fontos ezek átvitele.
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Transzliterációs javaslatok, esetleg nevek szótára

A 90-es évektől kezdve a cirill betűs nevek átírása a magyarban is egyre közelít az angolhoz, ta
lán a növekvő számú indoeurópai nyelvű fordítók ilyen szempontból nem túl áldásos tevékeny
sége miatt. Érdemes figyelmet szentelni a nevek írásmódjának, továbbá arra is figyeljünk, hogy 
történelmi nevek esetén idegen nyelvek is hajlamosak „kisajátítani” egy nevet -  pl. Verne Gyu
la, Gutenberg János, vagy Léonard de Vinci. A latin és görög nevek szintén kérdésesek, célsze
rű utánanézni, hogyan használja ezeket a szakirodalom.

Az idézetek forrásai

A valamirevaló fordító tiszteli mások munkáját, és szorgalmas könyvtárazó módjára megkeresi 
a már lefordított, más szövegben idézett művekből a fordítást, ha van rá ideje. Valószínű, hogy 
itt legtöbben az irodalmi idézetekre gondolnak -  de ugyanúgy idézetnek számít például az Eu
rópai Uniós joganyag is. Ha van időnk, írjuk le az idézeteket is, vagy állítsunk rá egy munkatár
sat a könyvtárazásra. Ha a könyvtárazás a fordítással párhuzamosan történik, fontos az egységes 
jelölésrendszer, hogy a későbbiekben egyszerűen beilleszthetőek legyenek a megtalált idéze
tek. Idézet esetén például javasolom, hogy a fordító áthúzott betűvel írja az idézet helyére az 
idézet szót, hiszen nagyon kicsi a valószínűsége, hogy így ez a szó szerepelni fog a szövegben, 
ezért jelölőelemként használható.
Fontos egységesíteni az idézetek forrására történő hivatkozások formáját is. Ez a fordításban szin
te mindig eltér, hiszen szerepeltetni kell a művek magyar fordítását, fordítóját is, ha van olyan.

A kulturális különbségek és háttérismeretek harmonizálása

Kérdés, hogy lefordítsuk-e a véleményét egy olyan személynek, akit a célközönség nem ismer 
és nem is a terület szakértője -  például azt, hogyan nyilatkozik egy, magyar körökben abszolút 
ismeretlen angol humorista a francia választásokról. Ennek megoldása mindig egyedi.

Az explicitációs követelmények részletei

A fordító általában explicitál, azaz részletesebben és konkrétabban ír le valamit, mint ami az 
eredeti szövegben szerepelt. Ennek oka valószínűleg az, hogy a fordítás gondolkodási folyamat, 
és a fordító úgy gondolja, hogy ha valamit neki nehéz volt megfejteni, akkor a fordítás minősé
ge azáltal jobb lesz, hogy ezt a feladatot megkönnyíti az olvasó számára. Fennáll persze a ve
szély, hogy az explicitáció révén egyéb implicit tartalmak elvesznek.
Bizonyos esetekben azonban az explicitáció követelmény. Informatikai fordítások esetében pél
dául a magyar gyakorlat az, hogy a képernyőn látható elemek, gombok, menük stb. neve mel
lé fajtájukat is odaírjuk, azaz a Click OK magyarul így hangzik: Kattintson/kattintsunk az OK 
gombra. Figyelni kell arra, hogy a fordítási útmutatóban ezeket a követelményeket megfogal
mazzuk, és valahogyan segítsük a fordítót ennek betartásában (pl. soroljuk fel az elemeket és 
gyakori előfordulási környezeteiket).

Terminológiai szótár

Szándékosan ezt hagytam utoljára, hiszen ez a legismertebb előírás. Bár sokan (pl. az EU-ban) 
úgy gondolják, a terminológiai szótárak egységesíthetők, ha célnyelvi szöveg szempontjából kö
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zelítjük meg a fordítást, úgy találjuk, hogy minden területhez külön szószedetet érdemes készí
teni, és lehetőség szerint érdemes a forrásokat is megadni, hogy ha esetleg egy szó mégsem len
ne benne a szótárban, hol kereshet utána a fordító.
A terminológiatan általában terminológia alatt egy-egy szakterület kifejezéseit érti, azonban a 
fordítónak olyan szótár kell, amely nem csak a területhez való illeszkedést, hanem a szöveg bel
ső koherenciáját is biztosítja. Ezért a következő negatív terminológiadefiníciót javaslom: Termi
nológia mindaz, aminek következetlen fordítása a szöveg érthetőségét rontja.
Ebbe már beletartozik a tartalomjegyzék fordítása -  hiszen milyen zavaró az, ha a szöveg más 
címen hivatkozik egy fejezetre, mint ami annak a tényleges címe - ,  a szöveg visszatérő elemei
nek fordítása (pl. Note, Best Practice stb.), a gyakori fordulatok és állandósult szókapcsolatok 
fordítása, az egyféleképpen fordítható elemek, például képernyőábrák, gépen található felirat
ok fordítása stb. Gyakran éppen a legtriviálisabb kifejezéseken bukik el az egységesség. Figyel
jünk arra, hogy minden kifejezés esetén gondoljuk végig, vajon elképzelhető-e más fordítás, 
mint amit mi adnánk rá? Ha igen, zavaró-e?
Ha csak korlátozott terminológiai jegyzéket tudunk készíteni idő híján, javaslom, hogy adjunk 
meg egyértelmű hivatkozást a hiányzó elemekre, például azt, hogy ha nem találjuk a kifejezést 
a terminológiai jegyzékben, akkor forduljunk az XY kiadó Angol-magyar műszaki szótárához, és 
amire találunk ott fordítást, annak az első jelentését helyettesítsük be! Ha az a kifejezés nem he
lyes, akkor is egyszerűbb utólag egyetlen keresés/csere művelettel kicserélni, mint megkeresni 
az összes lehetséges fordítást -  ráadásul már létezik olyan számítógépes eszköz is magyar nyelv
re, ami a keresés/csere műveleteket ragozott alakokkal is elvégzi, azaz ha a számítógépnek meg
adjuk, hogy a készülék szót cserélje eszközre, megtalálja a „készülékem” alakban szereplő szót 
is, és kicseréli arra a szóra, hogy „eszközöm”.

Az útmutató természetesen ezen kívül még sok mindent tartalmazhat. Az egyetlen szabály, amit 
soha nem szabad megszegni, az, hogy a fordítási útmutatót minden érintett félnek (fordítók, 
lektorok, szerkesztők stb.) el kell juttatni. Ha van elég idő a fordításra, érdemes a fordítókkal 
jóváhagyatni az elkészült útmutatót, hogy elkerüljük a sérelmeket.
A fordítási útmutató elkészítése megtérülő befektetés. Ha a szöveg előkészítésébe energiát fek
tetünk, a fordítók által átadott szöveg olyannyira egységes lesz, hogy az utómunkálatok csak mi
nimális időt -  valószínűleg egyetlen átolvasást -  vesznek igénybe. A fordítási útmutató elkészí
tése általában a projektmenedzser feladata, de maguknak a fordítóknak is fel kell ismerniük az 
ilyen dokumentum fontosságát, és be kell tartaniuk annak előírásait.
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8. Mellékletek

1. A Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének tagjai 

AKÁB Bt.
1114 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 11. 1/1. • Akáb Lóránt • Tel.: 209-0321 
Tel/Fax: 209-1973 • E-mail: akabford@axelero.hu * www.akabbt.hu 
Alternance Bt.
1123 Budapest, Jagelló út 1-3. • Simon Éva • Tel.: 209-1489, • 311-7399 
Fax: 209-1489, 311-7399 • E-mail: info@alternance-business.com 
www.alternancebusiness.com 
D-Inno Bt.
1118 Budapest, Beregszász út 75. • Dómján János • Tel.: 246-2075 • Fax: 246-2075 
E-mail: dinno@chello.hu • www.extra.hu/dinno 
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
1088 Budapest, Szentkirályi u. 21. • Dr. Kincses Gyula, Borbás Ilona • Tel.: 338-4133 
Fax: 266-9710 • E-mail: medinfo@medinfo.hu 
e-spell nonstop fordítóiroda kft.
1137 Budapest, Újpesti rkp. 8. • Bán Miklós • Tel.: 239-8043 • Fax: 239-2645 
E-mail: espell@espell.hu • www.espell.hu 
Hunnect Kft.
6726 Szeged, Sepsi u. 5. • Sojnóczky Sándor • Tel.: 06-62-556-600 • Fax: 06-62-556-601 
E-mail: mail@hunnect.hu • www.hunnect.hu 
ILS International Language Services
1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a, V em. 2. • Reha László • Tel.: 209-6386
Fax: 372-0136 • E-mail: ils@ils.hu • www.ils.hu
JULIANUS Számítástechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1122 Budapest, Maros u. 25. fe. 1. • Czövek Gábor • Tel.: 212-2050, 212-2018 
Fax: 212-2050 212-2018 • E-mail:tit@julianus.hu • www.julianus.hu 
MULTI-LINGUA Kft.
1011 Budapest, Bem rkp. 26. • Végső László • Tel.: 202-0202, 202-0817, 212-1627 
Fax: 212-2329 • E-mail: lingua@lingua.hu • www.lingua.hu 
NIVO STÚDIÓ Kft. Szakfordító Iroda
1136 Budapest, Pannónia u. 22. • Bleier András • Tel.: 452-1010 • Fax: 452-1011 
E-mail: mail@nivostudio.hu, • www.nivostudio.hu 
Partnair Iroda Kft.
3580 Tiszaújváros, Árpád út 3. • Kovács Nikolett • Tel.: 06-49-540-616 • Fax: 06-49-540-617 
E-mail: partnair@axelero.hu 
Penna-Európa Fordító és Oktató Kft.
1078 Budapest, István u. 5. fsz. 10. • Fejes Balázs, Tóth Sándor • Tel.: 321-6606 
Fax: 413-0424 • E-mail: translation@penna.hu • www.penna.hu 
P & V Nemzetközi Szolgáltató Kft.
1011 Budapest, Hunyadi János u. 22. II. em. 8. • Péch Balázs • Tel.: 214-5879
Fax: 214-3091 * E-mail: offlce@pandv.hu
SKRIVÁNEK Magyarország Fordító és Tolmácsoló Kft.
1034 Budapest, Kiscelli u. 104. • Hemera Annette • Tel.: 453-3230 • Fax: 453-3231 
E-mail: budapest@skrivanek.hu • www.skrivanek.hu
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Szinkron ‘97  Bt.
3800 Szikszó, Bartók Béla utca 3. • Kriván János • Tel.+Fax: 06-46-596-264,
06-46-596-265 • E-mail: szinkron@axelero.hu, uebersetzung@chello.hu
www.szinkron-forditoiroda.hu
TECUM Fordító Kft.
1093 Budapest, Zsil u. 7. III/l. • Nagyvári László, Nagyváriné Vajda Kata
Tel.: 456-0220, 456-0221 • Fax: 216-6965 • E-mail: translation@tecum.hu • www.tecum.hu
TRANSWORD Szakfordító Kft.
1051 Budapest, Október 6. u. 21. fsz. 3. • Várterészné Oldal Ibolya, Liptay János 
Tel.: 311-1088, 302-5514 • Fax: 302-4227 • E-mail: transword@enternet.hu 
VTVO Tanácsadó Bt.
1163 Budapest, Bronz u. 15. • Biernaczky Adrienné • Tel.-t- Fax: 403-0225 
E-mail: adrien@axelero.hu

Pártoló tagok:
Clara Service Bt.
OPÁL-2 Fordító és Tolmácsközvetítő Kft.
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2. Szakfordító és tolmácsképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények 

Szakfordítóképzés Magyarországon
A 2 0 0 2 . janu ár 24-i szakmai nap adatai alap ján 

(Napjainkban már valószínűleg ennél több felsőfokú oktatási intézményben folyik szakfordító

Intézm ény / tanszék neve 
vezetője , képviselő je

A képzés k eretei e-m ail cím , postai cím Nyelvpár

Nyíregyházi Főiskola Orosz Tsz. 
Csekéné dr. Jónás Erzsébet tszv. 
Dr. Éva Erzsébet 
Angol Tsz.
Dr. Szerencsi Katalin tszv.
Dr. Újszászi Zsuzsanna

Orosz szak
Angol nyelv és irodalom szak

jonase@zeus.nyf.hu
4401 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b
(42) 402 488
www.nyf.hu

O-M
M-O

ELTE BTK FTK 
Dr. Klaudy Kinga 
Bohákné Dr. Szabari Krisztina 
(német szakfelelős)

Szakirányú továbbképzés kklau dy@ lu dens.elte.hu
bohak@mail.inext.hu 
1088 Budapest,
Múzeum krt. 4. F épület 
www.elte.hu

A-M
N-M
F-M

D ebreceni Egyetem  Idegennyelvi Központ
Dr. Lovas Rezsőné szakf.
Dr. Kornya László 
Dr. Nyilas Istvánné 
Nábrádi Zoltánné

Ágazati szakfordítóképzés Alapozó tárgyak:
kornya@ flc.klte.hu 
N abradi@flc. klte. hu 
4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
(52) 512-900 
www.unideb.hu

A-M
N-M

D ebreceni Egyetem  Agrártudományi 
Centrum  MTK Idegennyelvi Intézet
Feketéné Silye Magdolna 
Kassainé Tar Ildikó 
Andrássy Géza (angol)
Kulcsár Dezsőné
Dr. Nagyné Bodnár Klára
Balla Géza

Alapképzés
Ágazati szakfordítóképzés

silye@helios.date.hu
balia@helios.date.hu

A-M
N-M
O-M

Pécsi Tüdományegyetem-KTK Üzleti
Kommunikáció és Idegennyelvi Tsz. 
Muráth Ferencné dr. Tszv.
Hubainé Oláh Ágnes 
Nagy Erzsébet, tanszéki titkár

Alapképzés
Társadalomtudományi és 
gazdasági szakfordító-képzés

murath@KTK.PTE.HU 
nagye@PTE.KTK.PTE.HU 
7633 Pécs, Szántó K. J . u. 1/B

A-M
N-M

Pécsi Thdományegyetem
Idegen Nyelvi Titkárság 
Zimmermann Claudia 
Koordinátor

Szakirányú továbbképzés clajo@inyt.pte.hu
7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B

A
N
M

Pécsi Tudom ányegyetem Szláv Filol Tsz.
Dr. Lendvai Endre

Szakirányú továbbképzés lendvai@pte.btk.hu 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

O-M

Szegedi Tudományegyetem
Tanszékközi Fordító- és Tolmácsképző Program 
SZTE Francia Tsz.
Dr. Németh Jenő 
Dr. Farkas Ildikó

njeno@sol.cc.u.-szeged.hu 
durham@lit.u-szeged.hu 
6720 Szeged 
Dugonics tér 13.
(62) 544-001 
www.u-szeged.hu

F-M
A-M
O-M
N-M
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Intézm ény / tanszék neve 
vezetője , képviselő je

A képzés k eretei e-m ail cím , postai cím Nyelvpár

Szegedi Tudom ányegyetem  BTK
Német Nyelvészeti Tsz.
Dr. Bassola Péter 
Sándor Claudia 
Görbe Tamás

Szegedi Tudományegy etem  BTK
Angol Tsz.
Dr. Durham Dávidné

Szegedi Tudományegyetem
Idegennyelvi Intézet (volt SZOTE)
Dr. Demeter Éva vezető nyelvtanár 
Dr. Keresztes Éva angol szakcsop.vez.

Ágazati szakfordítóképzés demeter@freemail.hu 
6722 Szeged 
Szentháromság u. 5.

A-M

M iskolci Egyetem , IOK 
Réti Almée szaki 
Dorkó Dóra

Alapképzés
Ágazati szakfordítóképzés

iokalmee@gold.uni-miskolc.hu 
nyedorko@gold.uni-miskolc.hu 
3515 Miskolc, Egyetemváros

M iskolci Egyetem
Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
Dr. Klaudy Kinga
Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta szakf. 
Dr. Bodnár Ildikó (német)

Szakirányú továbbképzés 
Bölcsészképzés

nyefenyo@gold.uni-miskolc.hu 
nyecseti@gold.uni-miskolc.hu 
3515 Miskolc, Egyetemváros 
(46) 565-111 
www.uni.miskolc.hu

A-M
N-M

Veszprémi Egyetem
Georgikon Mezőgazd.tud. Kar, Keszthely 
Lukácsné Pető Judit szakfelelős 
Nádainé Mórizs Eszter vezető nyelvtanár, 
szakfelelős Csehné Tolnai Tünde

Ágazati szakfordítóképzés lektorat@georgikon.hu 
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
(88) 425-694 
www.vein.hu

A-M
N-M
F-M

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem  / DEIT
Dr. Kelemen Éva szakf

Alapképzés
Szakirányú továbbképzés

Kelemen@nyi.bme.hu
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-
463-1111
www.bme.hu

A
N
F

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem
Nyelvi Intézet 
Sárvári Judit
Szőllősy-Sebestyén András

Ágazati szakfordítóképzés sarvari@nyi.bme.hu 
szandras@nyi.bme.hu 
1111 Budapest
Egry József u. 1. E ép. IX. em. 5.

A-M
F-M
N-M
O-M

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem
Nyelvi Intézet 
Sárvári Judit
Szőllősy-Sebestyén András

Ágazati szakfordítóképzés sarvari@nyi.bme.hu
szandras@nyi.bme.hu

A-M
F-M
N-M
O-M

Budapesti Corvinus Egyetem 
Angol Tsz.
Dókus Tünde (Ocskóné) tszv.h.

Ágazati szakfordítóképzés tdokus@freemail.hu
1093 Budapest, Fővám tér 8.
217-4919
www.bkae.hu

A-M

Szent István Egyetem 
Idegennyeivi Intézet 
Dr. Heltai Pál 
Dróth Júlia mb.tszv.h.

Ágazati szakfordító-képzés heltai@folade.gau.hu
ubi@pgsm.hu
www.szie.hu

A-M
N-M
F-M
O-M
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Intézm ény / tanszék neve 
v ezetője, képviselő je

A képzés keretei e-m ail cím , postai cím Nyelvpár

Szent István Egyetem  Budai Karok
Nyelvi Központ
Dr. Bihariné Partos Mária
Fábián Irina, Földesné dr. Szarvas Mária

Ágazati szakfordító-képzés Tel: 372-63-10 
lekt. @  ómega. kee. hu 
1118 Budapest 
Villányi út 35-43.

A-M
N-M

Szent István Egyetem
Állatorvos-tűd. Kar, Idegennyelvi Lektorátus
Karvázy Balázs vezető nyelvtanár

bkarvazy@mail.univet.hu
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. 
(28) 522-000 
www.szie.hu

Szolnoki Főiskola, 
Idegennyelvi Intézet 
Rádi Ildikó tszv.
Dr. Szacsúri László

Specializáció szacsuri@broadband.hu 
5000 Szolnok, Ady E. u. 9- 
(56) 511-716 
www.kgf.hu

ELTE TTK
Idegen Nyelvi Központ 
Vezető: Dr. Gercsák Gábor 
Képviselő: Szabó Eszter

Szakirányú továbbképzés, 
ágazati szakfordítóképzés

SZABOES@ludens.ELTE.hu 
1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A
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3. Magyarországi szakmai szervezetek

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Fordító és Tolmács Szakmai Osztály
(1016 Budapest, Krisztina krt. 99-, Telefon/fax: 488-2155
Konferenciatolmácsok Szakmai Szövetsége (KTSZSZ) -  www.ktszsz.hu
Magyar Fordítók Elektronikus Fóruma (MFEFO) -  http://groups.yahoo.com/group/mfefo
Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete (MFTE) -  www.mfte.hu
Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete (MFE) -  www.mfe.hu

4. Külföldi szakmai szervezetek

Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) -  www.aiic.net 
International Association of Conference Translators (AITC) -  www.aitc.ch 
American Translators Association (ATA) -  www.atanet.org.
Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V (BDÜ) -  www.bdue.de 
European Union of Associations of Translation Companies (EUATC) -  www.euatc.org 
The International Federation of Translators (FIT) -  www.fit-ift.org

5. A szerzők elérhetősége

A kiadvány szerzői a következő e-mail címeken érhetők el:
Környei Tibor -  tkornyei@enternet.hu 
Lengyel István -  lengyel@morphologic.hu 
Rádai-Kovács Éva -  radai@nyi.bme.hu 
Ráskó Zoltán -  zoltan.rasko@skrivanek.hu 
Reha László -  lreha@ils.hu 
Végső László -  laszlo.vegso@lingua.hu
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A „Fordítói abc” sorozatról

Tisztelt Olvasó!

A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete kiadványsorozatának első, és reményeink szerint 
nem utolsó kiadványát tartja kezében. A sorozat szerkesztői a szokásosnál nyitottabban kívánják 
a munkájukat végezni. Nemcsak újabb kötetekkel szeretnék meglepni az olvasókat, hanem 
szívesen vennék a javaslataikat is. A szerkesztők ezért elhatározták, hogy az egyesület honlapján 
külön rovatot nyitnak a sorozattal kapcsolatos híreknek, javaslatoknak. Ez a külön rovat a 
www.mfe.hu/forditoabc címen érhető el. Ha valaki a rovatban valamit meg szeretne jelentetni, 
írjon egy e-mailt a forditoabc@mfe.hu címre. A leveleket ebben a külön rovatban mindenki 
számára elérhetővé tesszük. A levelekben várjuk a sorozattal kapcsolatos megjegyzéseket, 
kritikákat, és ezekre természetesen szintén nyilvánosan, a rovaton keresztül válaszolunk. Az 
olvasók a rovat nyilvánosságán keresztül egymással is eszmecserét folytathatnak.

Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete
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