
Hogyan válasszunk 
fordítóirodát? 



1. 

Jognyilatkozat 

Ez a dokumentum a Pangea Fordítóiroda szellemi tulajdonát képezi. Egészében és részleteiben is szabadon 

terjeszthető forrásmegnevezéssel, a tartalom módosítása nélkül. Kereskedelmi célra nem felhasználható. Bár a 

szerzők törekedtek, hogy a dokumentumban szereplő információk teljesen megfeleljenek a valóságnak, azonban 

nem vállalnak semmiféle felelősséget az esetleges hibákért, hiányosságokért, vagy pontatlan információkért, sem 

az ebből eredő károkért. Szerzők semmiféle felelősséget nem vállalnak a könyvben megfogalmazott állításokért 

vagy azok valóságtartalmáért. 
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ELŐSZÓ 

Egy vállalkozás fennállása során sokszor merülhet fel igény fordítói szolgáltatások 

igénybevételére. Ez különösen igaz a külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező 

vagy külföldre is értékesítő cégek esetében, de a magyar piacra termelő cégeknek is 

szükségük lehet fordításra. Legyen szó termékleírásról, céges oktatóanyagról vagy a 

cég weboldalának lefordításáról, fontos, hogy megtaláljuk a feladatra a legmegfelelőbb 

fordítóirodát.  

Magyarországon napjainkban jelentős túlkínálat van fordítókból. Több száz 

fordítóiroda és szabadúszó hirdeti szolgáltatásait, melyek elképesztően széles skálán 

mozognak ár és érték szempontjából. Ez egy kevéssé szabályozott, kaotikus iparág, 

melynek útvesztőjében könnyű eltévedni. Ha rosszul választunk, az jobb esetben 

felesleges többletköltségekkel, rosszabb esetben komoly anyagi veszteségekkel 

járhat a lekésett határidők és félrefordítások miatt. 

Ezt az ingyenes útmutatót azért állítottuk össze, hogy segítségül szolgáljon 

mindenkinek, akinek jelenleg vagy a jövőben szüksége lehet fordításra. Megmutatjuk, 

mi alapján érdemes fordítót választani, mire figyeljünk szerződéskor, és hogyan 

biztosítsuk, hogy a minőségi fordításért egy forinttal se fizessünk többet a 

szükségesnél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPP: Tudta, hogy weboldala szövegének lefordítása nagyban 

növelheti bevételeit? Tanulmányok kimutatták, hogy a vásárlók nagy 

többsége csak a saját anyanyelvén tájékozódik és vásárol, így 

versenytársaival szemben előnyt szerezhet, ha honlapját több nyelven 

is elérhetővé teszi. 
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A FORDÍTÓIRODÁK MŰKÖDÉSE 

Az alábbiakban ismertetjük egy professzionális fordítóiroda működését. 

Természetesen nem állítjuk, hogy minden iroda hasonló rendszerben dolgozik, de mi 

a minőség szempontjából mindenképpen ezt tartjuk a legideálisabbnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatfelvétel:  
Az ügyfél e-mailben vagy 

telefonon felveszi a 

kapcsolatot a fordítóirodával, 

és árajánlatot kér egy vagy 

több dokumentum 

lefordítására adott nyelvre. A 

fordítóiroda munkatársa 

megküldi a forrásnyelvi* 

karakter- vagy szóalapú 

árajánlatot. 

Szerződés:  

A felek elektronikus vagy 

postai úton szerződnek, vagy 

egyéb módon jelentik ki a 

megrendelés tényét. A 

szerződés tartalmazza a 

munkadíjat, a határidőt és a 

teljesítési feltételeket. 

Projektfelelős kijelölése:  

A fordítóiroda kijelöl egy 

projektfelelőst, aki az adott 

munkát koordinálja. Ő felel 

azért, hogy a fordítók és 

lektorok összehangoltan 

dolgozzanak és ő tartja a 

kapcsolatot az ügyféllel is. 

Szószedet készítése 

(Opcionális): 
Bizonyos szaknyelvi 

szövegek fordítása esetén 

szükség lehet rá, hogy a 

fordítás megkezdése előtt 

szószedet készüljön a 

leggyakrabban előforduló 

szakkifejezésekből. Ezt a 

fordítóiroda állítja össze, és 

a megrendelő fogadja el. 

Fordítás:  
A fordítást a gondosan 

kiválasztott fordítók végzik 

el, akik fordítói tapasztalattal 

bírnak az adott területen. A 

fordítás során a fordítók 

rendelkezésére állnak 

korszerű fordítómemóriák*, 

melyek segítik és gyorsítják 

munkájukat. 

Lektorálás*:  
Az elkészült fordítást egy 

kijelölt lektor ellenőrzi, hogy 

az stílusában és 

szóhasználatában is 

megfelel-e a 

forrásdokumentumnak, 

valamint javítja az esetleges 

hibákat. 

Teljesítés:  
Az elkészült dokumentumot a 

fordítóiroda az ügyfél 

rendelkezésére bocsájtja. 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGÉNYFELMÉRÉS – SZÜKSÉGE VAN A 

CÉGÜNKNEK FORDÍTÓRA? 

Mielőtt jobban belemélyednénk a témába, gondolkozzunk el egy pillanatra és tegyük 

fel magunknak a kérdést:  

 

Szükségünk van fordítóra? 

 

Ez a kérdés elég triviálisnak tűnhet, pedig egyáltalán nem az. Sok vállalat nem szán 

rá időt, hogy megbízható fordítóirodát találjon, mivel működési területükön nincs igény 

folyamatos fordítási szolgáltatások igénybevételére. A cégvezetőknek egyszerűen 

nincs elég idejük arra, hogy megkeressék a számukra ideális fordítóirodát, és úgy 

gondolják, hogy az 1-2 havonta felmerülő fordítási feladatokat majd esetileg kezelik.  

Ez a hozzáállás hosszú távon komoly károkat okozhat a cégnek, mivel így az egyes 

fordítási munkákat gyakran különböző irodáknak adják ki (annak, aki éppen elvállalja), 

és így a fordítások minősége erősen ingadozóvá válhat. Nem beszélve arról, hogy 

mivel a cégeknek ilyenkor nincs idejük előzetesen érdeklődniük az árakról, sokszor a 

feleslegesen drágább megoldást választják, ami hosszútávon jelentős többletköltséget 

jelent. 

 

 

 

Szószedet 
 

Forrásnyelv: A fordítandó dokumentum nyelve. Ennek ellenkezője a célnyelv, 

melyre a fordítás készül. 

Fordítómemória: Olyan segédeszköz, mely azzal segíti a fordító munkáját, 

hogy a szakkifejezéseket, gyakran előforduló szavakat és szókapcsolatokat 

tárolja. Ez nem csak meggyorsítja a fordító munkáját, hanem biztosítja az 

egységes stílust és szóhasználatot is. Magyarországon a két leginkább elterjedt 

szoftver fordítómemória használatára a Trados és a MemoQ. (Mi a Pangea 

Fordítóirodánál inkább az előbbit preferáljuk.) 

Lektorálás: A fordítás ellenőrzése egy második fordító által. 

 

TIPP: A fordítóirodák visszajáró partnereiknek gyakran ajánlanak fel 

kedvezményeket és részesítik őket kiemelt figyelemben, már csak 

ezért is érdemes lehetőség szerint mindig ugyanazzal a céggel 

fordíttatni. 
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Javasoljuk, hogy amennyiben önnek vagy cégének szüksége lehet fordításokra, már 

most mérje fel a piacot, valamint gondolja végig, hogy az évben várhatóan hány 

fordítási munkájuk lesz majd.  

Bizonyos fordítóirodák igyekeznek előzetesen felmérni potenciális ügyfeleik igényeit, 

hogy a későbbiekben személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassanak nekik, 

valamint biztosítsák, hogy megfelelő számú fordító áll rendelkezésükre.  

A Pangea Fordítóiroda igényfelmérő űrlapját az alábbi linken tekintheti meg, melynek 

kitöltése pár percet vesz igénybe. Kitöltés után 10% kedvezményt adunk a következő 

fordítás árából a kitöltéstől számított egy éven belül. 

www.pangea.co.hu/igenyfelmero 

 

 

A FORDÍTÁSSAL MEGBÍZOTT PARTNER 

Az első, amiről érdemes dönteni, hogy ki végezze a fordításokat. Érdemes felvenni 
néhány fordítót teljes munkaidőben a céghez, vagy inkább külsősökkel végeztessük 
az ilyen jellegű munkákat? Szabadúszó fordítót vagy fordítóirodát bízzunk meg? Az 
alábbiakban ezeket a lehetőségeket vizsgáljuk meg. 
 

Szerződéses fordító teljes munkaidőben 

 Mivel hasonló típusú szövegeket fordítanak, a fordítások minősége egységes. 

 
 A fordítók nem dolgoznak másnak és mindig rendelkezésre állnak… 

 

 … kivéve betegség vagy távolmaradás esetén. 

 

 A fix fizetésért dolgozó fordítók általában nem költséghatékonyak. 

 

 Idővel csökkenhet a motiváció, ami kihatással lehet a határidőkre is. 

 

 A fordítók után a munkaadónak járulékfizetési kötelezettségei merülhetnek fel. 

 

 A fordítók adott nyelvpárra szerződnek, ezért ha a megbízónak más nyelvre 

kell fordíttatnia, új embereket kell keresnie. 

 

http://www.pangea.co.hu/igenyfelmero
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Külsős egyéni fordító 

 A szabadúszó fordítók karakterenként vagy szavanként számolnak fel díjat, 

így a fordítás díja mindig egyenesen arányos a fordítandó szöveg hosszával.  

 

 Mivel több céggel is kapcsolatban állnak, így könnyen előfordulhat, hogy egy-

egy fordítást kapacitás hiányában nem tudnak elvállalni. 

 

 Általában nem használnak tördelőprogramokat. 

 

 Általában nem használnak fordítómemóriát és fordítástámogató szoftvereket, 

ami miatt a fordítás sebessége lassabb, nyelvezete pedig kevésbé egységes. 

 

 Nincs hozzáférésük szakszókincs adatbázisokhoz. 

 

 Nincs lehetőség a fordítás lektorálására. 

Fordítóiroda: 

 A fordítóirodák karakterenként vagy szavanként számolnak fel díjat, így a 

fordítás díja mindig egyenesen arányos a fordítandó szöveg hosszával.  

 

 Mivel egy fordítóiroda – jó esetben – kiterjedt fordítói hálózattal dolgozik, 

mindig van szabad kapacitás új munkákra.  

 

 A projekteket tapasztalt projektmenedzserek irányítják és szabják személyre, 

biztosítva, hogy a fordítást az adott szakterületen leginkább tapasztalt fordítók 

kapják. 

 

 Általában modern fordítást segítő technológiákkal dolgoznak. 

 

 A professzionális fordítóirodák adatbázist tartanak fent bizonyos szakterületek 

terminológiáiból. 

 

 A fordításokat lehetőség van lektoráltatni. 

 

 A fordítási díjak magasabbak lehetnek, mint az egyéni fordítók esetében*. 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: A fordítóirodák a közvélekedéssel ellentétben nem 

feltétlenül jelentősen drágábbak az egyéni fordítóknál. Alacsony haszonkulcs 

és kiemelkedő szervezettség mellett az árkülönbözet meglepően alacsony is 

lehet, míg a fordítás minősége hatványozottan jobb lesz. 
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ISMERJÜK ELVÁRÁSAINKAT! 

Ahhoz, hogy a fordítás minden esetben megfeleljen elvárásainknak, nem elég 

megtalálni az igényeinknek legmegfelelőbb fordítót. Ha nem ismerjük a fordítás tárgyát 

és annak jövőbeni felhasználását, előfordulhat, hogy nem azt a szolgáltatást kapjuk, 

mint amire szükségünk van. Az alábbiakban igyekeztünk összegyűjteni azokat a 

pontokat, amiket egy fordítás megrendelésénél érdemes figyelembe venni, és adott 

esetben jelezni a fordítóirodánál. 

Lektorálás: 

Gyakran felmerülő kérdés, hogy szükség van-e egy dokumentum lektorálására. 

Ennek eldöntéséhez először fontos meghatározni az fordítás felé állított 

elvárásokat. Egy jó minőségű fordításban nem maradnak helyesírási, nyelvtani 

hibák, félreértelmezések vagy kihagyások, ezért az esetek túlnyomó többségben 

elég csak a fordítás. Vannak azonban esetek, mikor indokolt lektoráltatni a 

dokumentumot: pályázatok, jogi és orvosi szövegek, gazdasági jelentések és 

hivatalos dokumentumok esetében szükség lehet rá, hogy egy független fél is 

ellenőrizze a szöveget, hogy az esetlegesen felmerülő inkonzisztenciákat, 

stilisztikai, vagy rossz szóhasználatból eredő hibákat javítsa. A lektorálás 

majdnem mindig feláras, erről bővebben következő fejezetünkben olvashat. 

Irodalmi művek: 

Külön kategóriát képviselnek az irodalmi művek. Mivel ezek célja a szórakoztatás, 

az ismeretek, érzelmek és gondolatok hiteles átadása, teljesen más fordítói 

megközelítést igényelnek, mint az egyéb szövegek. A feladat itt az, hogy az író 

stílusát hitelesen visszaadjuk, a karaktereket és a párbeszédeket megtöltsük 

élettel, színekkel. Egy jó műfordítás gyakorlatilag az eredeti mű újraírása, ezért 

ilyen esetben a fordítók és lektorok mellett érdemes bevonni a célnyelvet 

anyanyelvi szinten beszélő kreatív írókat is.  

Hiteles fordítás: 

Ha a fordítás hivatalos szerv vagy intézmény részére készül, előfordulhat, hogy 

hiteles fordításra lesz szükségünk. Magyarországon a hatályos jogszabályok 

értelmében kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 

állíthat ki hivatalos fordítást, ezért erről mindenképpen tájékozódjon előzetesen. A 

témáról bővebben az OFFI weboldalán olvashat. 
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Határidő: 

Lehetőség szerint a határidőt mindig úgy szabjuk meg, hogy legyen időnk a 

fordítás felhasználása előtt nekünk is átnézni a dokumentumot. Sok fordítóiroda a 

leadást követően biztosít néhány napot megrendelőinek, hogy kifogással éljenek, 

vagy jelezzék, ha hibát találtak. 

Tartalom: 

Segíthetjük a fordítók munkáját, ha a munka megkezdése előtt minden 

rendelkezésünkre álló kapcsolódó dokumentumot és szószedetet eljuttatunk 

nekik. Ha weboldalunk szövegét szeretnénk lefordíttatni, segít, ha a weboldal 

linkje helyett letölthető fájlformátumban küldjük át a tartalmat. Ez nem csak a 

fordítást könnyíti meg, de árajánlatot is gyorsabban kapunk. 

Formátum: 

A fordítók általában a forrásfájllal megegyező formátumban küldik el a kész 

anyagot, ezért feltétlenül jelezzük előzetesen, ha ettől eltérő fájlformátumban 

kérjük a teljesítést. Lehetőség szerint ne szkennelt dokumentumot küldjünk, mert 

a szkennelt tartalmat gyakran nehezebb olvasni, emellett a szerkesztést is 

bonyolultabbá teszi. 

Terjedelem: 

A legtöbb fordítóiroda a forrásszöveg karakterei vagy szavai alapján ad 

árajánlatot. Ezt ön is ellenőrizheti Microsoft Office Word formátumú 

dokumentumok esetében a dokumentum bal alsó sarkában a szószámra kattintva.  
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VÁLASZTÁSI SZEMPONTOK: ÁR 

Az előzőekben végigvettük, miért érdemes fordítóirodát választani, és mire kell 

odafigyelni, ha fordítást szeretnénk rendelni. Ezzel elérkeztünk könyvünk talán 

legfontosabb fejezetéhez, melyben bemutatjuk, mi alapján találhatjuk meg a 

számunkra legideálisabb fordítóirodát. 

A fordítóiroda kiválasztásánál több dolgot is érdemes figyelembe vennünk. 

Értelemszerűen a cél a legjobb ár-érték arányt kínáló iroda megtalálása. Az 

alábbiakban bemutatjuk azokat a szempontokat, melyeket szem előtt tartva 

megkönnyíthetjük a választást. 

Ár szempontjából meglehetősen nagy szórás van a fordítóirodák között, pedig az sok 

esetben nem áll egyenes összefüggésben a minőséggel. Nem igaz tehát az az 

elképzelés, hogy minél drágább egy iroda, annál magasabb színvonalon fordít. Éppen 

ezért javasoljuk, hogy és kérjen másoktól is árajánlatot. Tartsa szem előtt, hogy a 

fordítóirodák egy része forrásnyelvi, egy része pedig célnyelvi dokumentum alapján ad 

árajánlatot. Mi saját részről az előbbit jobban preferáljuk, mivel így már az ajánlatadás 

pillanatában egyértelmű a végösszeg, és nem csak a teljesítés után derül ki. 

Fontos kérdés a szóközök kezelése. Árszabáskor egyes fordítóirodák beszámítják a 

forrásszöveg szóközeit, míg mások a szóközök nélküli karakterszámot veszik alapul. 

Egy hosszú távú együttműködés megkezdése előtt érdemes erről tájékozódni.  

 

 

 

 

 

A technikai jellegű dokumentumokban, használati utasításokban és prospektusokban 

gyakran fordulnak elő ismétlődések. Ha a fordítóiroda használ fordítástámogató 

szoftvert, akkor ezen ismétlődéseket a fordítóknak csak egyszer kell lefordítaniuk, és 

a program automatikusan behelyettesíti az egyező szövegrészeket. Néhány 

fordítóiroda (köztük a Pangea Fordítóiroda is) ezeket az ismétlődéseket automatikusan 

levonja a megrendelés díjából, pénzt spórolva ezzel ügyfeleinek.  

Felárat jelenthet az expressz fordítás és a lektorálás. Ezeknek költsége irodánként 

változik, a lektorálás díja általában a fordítás árának 40-50%-a. 

 

 

MEGJEGYZÉS: Egy átlagos magyar nyelvű szöveg nagyjából 12,5 %-át 

teszik ki a szóközök, így egy 1 millió forintos megrendelés esetén 

százhuszonötezer forinttal többet fogunk fizetni, ha a szóközöket is 

kiszámlázzák.  
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VÁLASZTÁSI SZEMPONTOK: MINŐSÉG 

A minőség elsősorban a fordítókon, másodsorban pedig a fordítóiroda által használt 

fordítástámogató technológián, a rendelkezésre álló szaknyelvi szószedeteken és a 

projektmenedzsmenten múlik. 

Sok vita van akörül, hogy mitől jó egy fordító. A mi véleményünk szerint a legjobb 
minőséget az olyan anyanyelvi fordítók tudják biztosítani, akik a célnyelv országaiban 
élnek. Így a fordítás nem csak hibátlan lesz, hanem tükrözni fogja a kulturális és 
nyelvi különbségeket is. Vannak például új keletű kifejezések, amik szótárakban nem 
szerepelnek, a beszélt nyelvben azonban előfordulnak. Ezeket a kifejezéseket csak 
egy, a jelenleg is a célnyelv anyaországában élő fordító ismerheti. 

Kérdezzünk rá, hogy milyen fordítástámogató szoftverekkel dolgoznak! A prémium 
fordítóirodák visszajáró ügyfeleik részére szószedetet és fordítómemóriát készítenek, 
hogy fordítandó szövegeiket mindig egységes minőségben és stílusban készíthessék 
el.  

A legegyszerűbb mód, hogy megbizonyosodjunk a minőségről, ha tesztfordítást 

kérünk. Bizonyos helyeken az első rendelés előtt lehetőség van egy kisebb 

szövegrészlet (általában fél-egy oldalas) ingyenes próbafordítását kérni. Ha csak 

lehet, éljünk ezzel a lehetőséggel. Ha erre nem hajlandók, kérjünk referenciákat. 

 

 

MIRE FIGYELJÜNK SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR? 

Könyvünket a néhány tanáccsal zárjukkal a szerződéskötéssel kapcsolatban.   

Adatbiztonság: 

A fordítóirodák általában bizalmasan kezelik a kapott dokumentumokat, de ha 

különösen kényes anyagról van szó, írassunk alá titoktartási nyilatkozatot.  

Revízió, panaszkezelés: 

Győződjünk meg róla, hogy a szerződés biztosít lehetőséget a dokumentum 

ellenőrzésére és javítás vagy revízió kérelmezésére.  

Fizetés módja: 

A legtöbb fordítóiroda 8 és 15 nap között szokott számlázni, és csak nagyobb 

munkák esetén kérnek előleget. Bár nem gyakori, előfordul, hogy a teljes 

összeget előre kérik átutalni. Ez nem feltétlenül ad okot bizalmatlanságra, de 



11. 

ilyenkor mindig érdemes utánanézni a cégnek, mert az ilyen magatartás utalhat 

likviditási gondokra. 

Visszajelzés: 

A prémium kategóriás fordítóirodák lehetőséget biztosítanak ügyfeleik részére, 

hogy véleményüket és tapasztalataikat közölhessék velük, így képesek 

folyamatosan fejlődni. 

 

UTÓSZÓ 

Köszönjük, hogy elolvasta útmutatónkat. Reméljük, hogy hasznosnak találta, és 

sikerült pontos képet adnunk a fordítóirodák működéséről, valamint praktikus 

tanácsokkal tudtunk szolgálni a későbbiekre nézve.  

Ha további kérdése van, érdeklik szolgáltatásaink vagy megírná véleményét, keressen 

minket bizalommal e-mailben vagy telefonos elérhetőségeinken keresztül. 

Visszajáró ügyfeleinknek pedig köszönjük, hogy rendszeres visszajelzéseikkel 

segítették szolgáltatásaink színvonalának emelését és ezen könyv létrejöttét. 

 

 

 

 Pangea Fordítóiroda 

      www.pangea.co.hu 

      info@pangea.co.hu 

      +36 30 324 49 44 
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