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A magyarországi fordítóképzés

Lengyel Zsolt rovatunkban megjelenő tanulmánya nyelvpolitikai és alkalmazott nyelvészeti 
perspektívába helyezi a fordítóképzést, és a szakegyetemeken megalapítandó szakfordító szak 
akkreditációja számára kínál tantárgylistát és hálótervet. Ehhez a tanulmányhoz kívánjuk a 
kontextust megteremteni a magyar fordító és tolmácsképzés múltjának ismertetésével, és a 
jelenlegi legfontosabb problémák felvázolásával. A cikk végén közöljük a szakfordító és tolmács 
szakirányú továbbképzés képesítési követelményeit, amelyet az ELTE Fordító- és Tolmácsképző 
Csoportja (FTCS) készített és nyújtott be, valamint - vitaanyagként - a bölcsészkarokon és 
tanárképző főiskolákon megalapítandó szakfordító és tolmács szak képesítési követelményeinek 
tervezetét.

1. Történeti áttekintés: a fordításoktatás szerkezete 
Magyarországon 1973 és 1990 között

1. 1. Fordításoktatás továbbképzés formájában
A fordításoktatás szerkezete Magyarországon 1973 és 1990 között viszonylag könnyen át
tekinthető. 1973 őszén kezdte meg tevékenységét az ELTE ВТК Fordító- és Tolmácsképző 
Csoportja, amely orosz és angol, később német és francia nyelvből indított intenzív (600 órás) 
kiscsoportos (csoportlétszám nyelvenként 8 fő), akkori terminussal „posztgraduális” képzést 
(későbbi, azóta szintén már elavult terminussal „szakosító továbbképzést”) felsőfokú vég
zettséggel és felsőfokú nyelvtudással rendelkező jelentkezők számára.

1. 2. Fordításoktatás alapképzés formájában a szakegyetemeken
Az FTCS megalakulásával szinte egyidőben, 1974-ben megindult az alapképzésben is a fordító
képzés, ha nem is önálló szakként, hanem a műszaki, természettudományi, agrártudományi, 
közgazdaságtudományi, orvosi szakképzés kiegészítéseként. Az úgynevezett „ágazati szak
fordítóképzés” modelljét Gárdus János vezetésével a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 
Idegennyelvi Lektorátusa dolgozta ki, és ezt a modellt kisebb változtatásokkal hamarosan 
bevezették a következő intézményekben (a városok betűrendjében, az indítás évszámával): 
Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (1979), Kertészeti Egye
tem (1980); Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar (1976), 
Debreceni Agrártudományi Egyetem (1978); Gödöllő: Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
(1979); Miskolc: Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (1974); Pécs: Janus Pannonius 
Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar (1979); Szeged: Szentgyörgyi Albert Orvos
tudományi Egyetem (1986).
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1. 3. Fordításoktatás alapképzés formájában a bölcsészkarokon
A bölcsészettudományi karok és tanárképző főiskolák nyelvszakos hallgatói számára a vizsgált 
időszakban semmiféle önálló képesítést nyújtó fordító- vagy tolmácsképzés nem folyt, a fordítás 
az idegennyelv-szakos tanárok képzésében fordítástechnikai, műfordítói, tolmácsolási szeminá
riumok, speciálkollégiumok formájában jelent meg, vagyis a fordítás (és néhol a tolmácsolás) 
oktatása az idegennyelv-szakos tanárok képzésének részeként folyt alkalmilag és meglehetősen 
rendszertelenül.

Szólni kell itt a József Attila Tudomány egyetem úttörő kezdeményezéséről, az angol és orosz 
főiskolai szintű fordító- és tolmácsképzés megindításáról a 80-as években, amelynek a sikeres 
indulás ellenére az akkori minisztériumi vezetés nem adta meg a kibontakozás lehetőségét.

2. Változások a rendszerváltás után
A 90-es években végbemenő külpolitikai és oktatáspolitikai változások következtében gyöke
resen megváltoztak mind a fordítóképzéssel szemben támasztott társadalmi igények, mind az 
egyetemek és főiskolák lehetőségei.

Magyarország intenzívebbé váló nemzetközi kapcsolatai, európai integrációs törekvései 
következtében hirtelen sokkal több nyelvi közvetítőre, idegen nyelven tárgyalóképes szakem
berre lett szükség, mint az elmúlt húsz évben, és nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos 
képzési struktúrák a hagyományos módon ezzel a feladattal nem tudnak megbirkózni. De nem 
is maradtak fenn a hagyományos képzési struktúrák: új egyetemek, új főiskolák jöttek létre, 
megindult a hároméves nyelvtanárképzés, megszűntek vagy majdnem megszűntek az idegen
nyelvi lektorátusok, új alkalmazott nyelvészeti tanszékek jöttek létre stb. A változások a 
fordítóképzés mindhárom előbb említett színterét érintették, ezeket fogjuk áttekinteni a továb
biakban.

2. 1. Változások a továbbképzésben
A továbbképzési formák kibővültek, az ELTE Fordító és Tolmácsképző Csoportja mellett a 
Külkereskedelmi Főiskolán (1990), a Budapesti Műszaki Egyetemen (1990) és a Janus Pan
nonius Tudomány  egyetem Továbbképző Központjában (1992) is indult fordító- és/vagy tolmác
sképzés továbbképzés formájában.

2. 2. Változások az ágazati szakfordítóképzésben
Az ágazati szakfordítóképzés hagyományos modellje visszaszorulni látszott. Ennek egyik oka 
az, hogy az orosz nyelv háttérbe szorulásával a legalaposabban kidolgozott orosz nyelvi 
szakfordítóképzés iránti igény jelentősen csökkent, sőt egyes szakmákban teljesen meg is szűnt. 
A másik ok, hogy az ágazati szakfordítóképzés célja sohasem pusztán szakfordítók képzése volt, 
hanem mintegy másodlagos, rejtett célként mindig a magas szintű nyelvtudással rendelkező 
idegen nyelven tárgyalóképes szakemberek képzésére törekedett, s ezt a célt most már nem 
lehetett rejtett, másodlagos célként kitűzni, mintegy a szakfordítóképzés melléktermékeként 
kevesek számára nyújtani. Ezért jelent problémát maga a „szakfordító” elnevezés is (erről lásd 
Lengyel Zsolt cikkét ebben a számban).

Mindez nem jelenti azt, hogy a korábban ágazati szakfordítóképzést folytató intézmények 
bármelyike is abba kívánná hagyni a képzést. Sőt, újabb intézményeket (pl. Veszprémi Egyetem, 
Pannon Agrártudományi Egyetem, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, a szolnoki Ke
reskedelmi és Gazdasági Főiskola, a Rendőrtiszti Főiskola) ösztönöz a fordítóképzés tervezett
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megindítására az a tény, hogy az egyetemek vezetősége sok helyen az idegennyelvi lektorátusok 
rovására hajtotta végre a kényszerű létszámcsökkentést, a hallgatóktól csak nyelvvizsgát 
követel, a nyelvi képzésben való részvétel fakultatív, így a nyelvi lektorátusok, nyelvi intézetek 
alól kicsúszni látszik a talaj. Inkább a hagyományos modell megreformálásának igénye merült 
fel. Ami az angol, német és helyenként a francia szakfordítóképzésre való átállást illeti, az 
viszonylag gyorsan végbement; nagyobb gondot okoz az a szóbeliség (előadókészség, tárgyalási 
készség stb.) beépítése a hagyományosan írásbeliség központú programokba. Ezen a téren élen 
járt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem, ahol a fordítói szakirány mellé a kommunikáció 
szakirányt is kidolgozták, és ugyanebben az irányban halad a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem, amely a British Council segítségével tervezi a tolmácsolást is oktatni tudó tanárok 
továbbképzésének megoldását.

2. 3. Változások a bölcsészkarokon és tanárképző főiskolákon
A változtatás igénye különösen nagy erővel jelentkezett a tanárképző főiskolákon és bölcsészet
tudományi karokon. A bölcsészkarokon a szakosodás legtermészetesebb módjának tunt, hogy a 
törzsképzési szakasz után fordításra és tolmácsolásra is lehessen szakosodni. Ilyen képzést folytat - 
egyelőre specializáló formájában - a József Attila Tudományegyetem angol és francia nyelvből, és 
a Janus Pannonius Tudományegyetem orosz nyelvből. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
pedig a hagyományos műfordítói szemináriumok kaptak szervezett formát az Összehasonlító 
Irodalomtudományi Tanszék által szervezett önálló Műfordítói Program keretében.

Fordítóképzést terveznek, illetve már indítottak is azok a tanárképző főiskolák és egyszakos 
nyelvtanárképzést folytató főiskolák, amelyek szerettek volna valami többletet nyújtani a náluk 
végző hallgatóknak - és erre szinte magától értetődően kínálta magát a fordítás (és néhol a 
tolmácsolás). Fordítóképzés indult a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 
orosz, angol, francia és német nyelvből, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán 
angol nyelvből, a Miskolci Egyetemen a hároméves nyelvtanár-szakos hallgatók számára angol 
és német nyelvből. Fordítóképzést tervez továbbá az egri Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, 
a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola, a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskola.

3. A jelenlegi helyzet
Ha összeszámoljuk a fenti hagyományos és új fordító- és (néhol) tolmácsképzési formákat, 
megállapítható, hogy a 90-es évek végére körülbelül 25 magyar felsőoktatási intézmény folytat 
vagy tervez valamilyen formájú nyelvi közvetítői képzést.

Ez részben örvendetes tény, részben azonban rengeteg megoldandó kérdést vet fel, hogy csak 
néhányat említsek:

1. A fordítás és tolmácsolás önálló főiskolai vagy egyetemi szakként nincs megalapítva, tehát 
az egységes képesítési követelmények nincsenek kidolgozva.

2. Nincsenek definiálva és nem épülnek egymásra a fordító- és tolmácsképzés szintjei.
3. Mindegyik intézmény másféle végbizonyítványt ad.
4. Óriási eltérések vannak az egyes intézmények között az óraszámok tekintetében.
5. Az intézmények nagyrészében nyelvtanárok tanítanak, akik jobb esetben vállalnak alkal

manként fordítói és tolmácsolási feladatokat, de csak nagyon kevesen rendelkeznek közülük 
fordító- vagy tolmácsképesítéssel.

6. A fordítás és tolmácsolás oktatása nem nyelvoktatás, megvan a saját módszertana, ennek 
a módszertannak megvan a saját szakirodalma, amit a fordítást oktató tanároknak ismerniük kell.
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A jelenleg oktató tanárok a fordítás és tolmácsolás oktatásának módszertanából semmilyen 
felkészítést nem kaptak, mivel azt Magyarországon sehol sem tanítják.

7. Nincs fordítástudományi doktori program, ami azt jelenti, hogy az oktatás elméleti hátteréül 
szolgáló fordítástudományi kutatásoknak nincs központja, a nyelvszakos hallgatók nem tudnak 
fordítástudományi témát választani maguknak. Bár a Janus Pannonius Tudományegyetem alkalma
zott nyelvészeti doktori programja elfogadja a fordítástudományi témákat, de ez nem jelenti azt, hogy 
hosszú távon ne lenne szükség önálló fordítástudományi doktori programra.

8. Mivel doktori programot csak ott lehet indítani, ahol szakos képzés folyik, ördögi körbe 
jutottunk: a bölcsészettudományi karok azért nem támogatják az önálló fordítói szak megala
pítását és indítását, mert a fordítástudományt nem tekintik önálló diszciplínának, a tudományos 
továbbképzésnek viszont feltétele az önálló szak.

9. Mivel a fordítói szak még nem létezik, a magyar egyetemeken és főiskolákon - eltérően 
a külföldi gyakorlattól - önálló fordítói tanszékek sincsenek, a fordítói programok „felelősei” 
az idegennyelvi tanszékek, idegennyelvi lektorátusok (már amelyiket még nem szüntették meg), 
idegennyelvi intézetek, vagy néhol az alkalmazott nyelvészeti tanszékek.

Mindezek a problémák csak a fordítás és a tolmácsolás oktatásának kérdéseit érintik, 
szándékosan nem említettem a jogi és a pénzügyi szabályozás kérdéseit. A fenti kérdéseket, 
beleértve az oktatás kérdéseit is, a következő hatályos rendeletek szabályozzák: 7) A Miniszter
tanács 24/1986 (VI. 26.) MT számú rendelete a szakfordításról és a tolmácsolásról, 2) Az 
igazságügyminiszter 7/1986.(VI. 26.) IM számú rendelete a szakfordításról és a tolmácsolásról 
szóló 24/1986 (VI. 26.) MT számú rendelet végrehajtásáról, 3) A művelődési miniszter 7/1986. 
(VI. 26.) MM számú rendelete a szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről.

Mivel a fenti rendeletek több, mint tíz évesek, több fórumon (pl. Magyar Fordítók és 
Tolmácsok Egyesülete, Magyar Fordítóirodák Szövetsége, Országos Fordító- és Fordítás
hitelesítő Iroda) kezdeményezték felülvizsgálatukat. Ebben a kérdésben most azért nem kívánok 
állást foglalni, mert a fordítás és tolmácsolás oktatásának szervezeti megreformálásához vélemé
nyem szerint a fenti rendeletek megváltoztatása nélkül is hozzá lehet látni.

4. Egy szakalapítás - még befejezetlen - története
1994-ben merült fel a probléma, hogy bár a fordítóképzés némely intézményben már húszéves 
múltra tekint vissza, a fordítói szak Magyarországon valójában még nincs megalapítva, azaz a 
fordítóképzésnek nincsenek minden oktatási intézményre nézve egységesen kidolgozott és a 
Magyar (akkor még Országos) Akkreditációs Bizottság által jóváhagyott képesítési köve
telményei. Ezért 1994 júniusában az ELTE ВТК Fordító- és Tolmácsképző Csoportja a Nyelv
tanárok Országos Egyesületével közösen felmérést készített, amelynek az volt a célja, hogy a 
szakalapítás elősegítése érdekében áttekintse az ország különböző oktatási intézményeiben 
működő fordításoktatási formákat.

A beérkezett anyagok összesítéséből kiderült, hogy az egyes intézmények között több 
lényeges kérdésben rendkívül nagyok az eltérések. Mindenütt más az óraszám (200 órától 1200 
óráig), eltérő az elméleti és gyakorlati órák aránya, a szóbeliség és az írásbeliség aránya, a képzés 
elnevezése (pl. kiegészítő szak, specializáció, program, В szak, C szak, minor szak, másodszak), 
a végbizonyítvány (pl. képesítő bizonyítvány, bejegyzés az oklevélbe „... és szakfordítódként, 
bejegyzés az oklevélbe specializációként, betétlap az oklevélbe stb.).

A vitában újra felmerült a szakfordítóképzés két klasszikus kérdése. 1) Kiből lehet és kell 
fordítót képezni? 2) Mikor kell a fordítóképzést elkezdeni? Vagyis, mi a célravezetőbb, ha a
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szakmához értő szakembereket képezzük fordítónak, vagy ha a nyelvszakos bölcsészek dolgoz
zák bele magukat valamilyen szakmába? Mikor lehet elkezdeni a fordítóképzést: ott kezdődik-e 
a fordítóképzés, ahol a nyelvoktatás befejeződik, vagy korábban is elkezdhető? Bár abban 
mindenki egyetértett, hogy a közelgő akkreditáció miatt fontos lenne egységes képesítési 
követelmények kidolgozása, de abban is mindenki egyetértett, hogy a fenti két kérdésben nem 
szabad kizárólagos álláspontot elfoglalni, és a képzésnek továbbra is többcsatornásnak és 
többszintűnek kell lennie. Többcsatornásnak kell lennie, mivel továbbra sem mondhatunk le 
arról, hogy idegennyelv-tudásuk fejlesztésével szakemberek váljanak fordítóvá, de arról sem, 
hogy idegennyelv-szakos bölcsészek dolgozzák bele magukat valamelyik szakmába. Többszin
tűnek kell lennie, mivel a nyelvi közvetítést igénylő színterek nagyon változatosak (pl. nemcsak 
nemzetközi konferencián is bevethető szinkrontolmácsokra, hanem kísérő-tolmácsokra is szük
ség van).

1996 novemberében a Nyelvtanárok Országos Egyesületének éves közgyűlésén Örkényi 
Rózsa kezdeményezésére megalakult a Nyelvtanárok Országos Egyesületének Fordító- és 
Tolmácsképző Szekciója (elnök: Klaudy Kinga), amely feladatának a fordító és tolmács szak 
alapításának és indításának elősegítését tekintette.

Az érdekelt intézmények 1997 folyamán több értekezletet tartottak, amelyeken a következő 
kérdésekben kellett dönteni:

1. Mi legyen a megalapítandó szak neve (fordítói szak, szakfordítói szak, szakfordító és 
tolmács szak, szakfordító és kommunikátor szak, nyelvi közvetítői szak)?

2. Milyen legyen a végbizonyítvány (képesítő bizonyítvány, bejegyzés az oklevélbe „... és 
szakfordítódként, bejegyzés az oklevélbe specializációként, betétlap az oklevélbe, oklevél - 
egyetemi vagy főiskolai oklevél, alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél)?

Ad 1. Sokan úgy találták, hogy a fordító és tolmács szak képesítési követelményeit egymástól 
függetlenül kellene kidolgozni, hiszen a tolmácsolás oktatásának még nagyon kevés helyen 
vannak meg a feltételei. Mások azzal érveltek, hogy a tolmács elnevezés nem adja pontosan 
vissza a „szóbeli nyelvi közvetítéssel foglalkozó szakember” státuszát. Néhányan a „fordító” 
alárendelt helyzetére utalva inkább a „nyelvi közvetítő szakember” elnevezést javasolták.

Ad 2. A fordító- és tolmácsképzés eredményeképpen jelenleg szerezhető végbizonyítványok 
egyike sem oklevél, tehát birtokosának nem jelent második diplomát, és így a közalkalmazotti 
ranglétrán való előrelépéshez sem alkalmas. Kérdés azonban, hogy lehet-e a fordítói szak 
független szak, hiszen itt tipikusan „másod”, „társult”, „B”, „minor” szakról van szó, amit 
olyanok vesznek fel, akik az illető oktatási intézménynek már hallgatói. Szerezhet-e valaki 
pédlául agármémök-szakfordító oklevelet a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a szakfordítói 
képzés keretében anélkül, hogy agármérnök oklevelet szerezne? Nyilvánvalóan nem.

Ugyancsak kérdésként merült fel, hogy lehetséges-e egységes képesítési követelményeket 
kidolgozni a műszaki, természettudományi, orvosi, jogi, közgazdaságtudományi egyetemeken 
és a bölcsészkarokon, valamint a tanárképző főiskolákon megalapítandó fordítói szak számára? 
Mivel az 1986-os rendelet szerint kiadható képesítő bizonyítványokban négy szakirány jelölhető 
meg: társadalomtudományi, természettudományi, gazdasági és műszaki, kézenfekvő, hogy a 
bölcsészkarokon és tanárképző főiskolákon társadalomtudományi szakfordítókat képezzenek. 
Mások viszont azt javasolták, hogy az utóbbi oktatási intézményekben a „fordítói szakot” kellene 
megalapítani, hiszen az itt végzett hallgatók „általános” képzést kapnak, és majd később fogják 
„bedolgozni” magukat egy vagy több szakmába.

Megoldhatatlannak tűnt az alapképzés és a továbbképzés keretében alapítandó fordítói 
szakok elnevezésének különbsége. Ha a szakirányú továbbképzés keretében „szakfordító- és
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tolmácsképzés” folyik, akkor minek nevezzük azt, ami az alapképzés keretében folyik: „fordító- 
és tolmácsképzésnek”, esetleg a szakirány pótlólagos bejegyzésével?

A nagyobb hatékonyság érdekében a résztvevők úgy döntöttek, hogy a továbbiakban két 
csoportban fognak dolgozni, és a fordítói szak képesítési követelményeit külön munkacsoport
ban dolgozzák ki a nem nyelvszakos és a nyelvszakos képzés számára. A nem nyelvszakos 
munkacsoport Lengyel Zsolt és Örkényi Rózsa vezetésével, a nyelvszakos munkacsoport 
Klaudy Kinga vezetésével folytatta munkáját. Az volt az elképzelés, hogy a szakalapítási 
kérelmet egy intézmény adja be - egyeztetés után -, a Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak és 
a Magyar Akkreditációs Bizottságnak, és a többi intézmény abban az ütemben csatlakozzék 
hozzá, ahogy a szakindítás feltételei megteremtődnek.

A „nem nyelvszakos” munkacsoport több szempontból előnyben volt. Részben azért, mert - 
mint említettük - a szakegyetemeken a szakfordítóképzésnek nagy hagyományai vannak, több 
intézményben 1974 óta folyik a szakfordítóképzés, részben pedig azért, mert a vitához két többé- 
kevésbé véglegesnek szánt tervezet állt rendelkezésére, a gödöllői és a veszprémi. A veszprémi 
tervezet több pontja vitát váltott ki (pl. az elméleti tantárgyak túlsúlya, a fordítástechnika elnevezésű 
tantárgy viszonylag alacsony óraszáma vagy az ún. „akadémiai készségek” című tárgy elnevezése, 
amely az angol „academic skills” nyomán született és az illető szakmához szükséges írásbeli és 
szóbeli kommunikációs készségek fejlesztését szolgálja, de a magyar „akadémiai” és az angol 
„academic” eltérő jelentése miatt félrevezető lehet). Többen azt is felvetették, hogy a Veszprémi 
Egyetem még új intézménynek számít a szakfordítóképzésben. A veszprémi tervezet mellett szólt 
azonban, hogy készítői nagyon alaposan kidolgozták, és hogy a Veszprémi Egyetem Alkalmazott 
Nyelvészeti Tanszékén, Angol és Német Tanszékén magas az oktatói állomány tudományos minő
sítettsége, ami a szakalapításnál nagy súllyal esik latba.

A „nyelvszakos” munkacsoport helyzete nehezebb volt (és most is az), mivel - mint 
említettük - a fordítás és tolmácsolás oktatása Magyarországon alapképzés formájában egyetlen 
bölcsészkaron vagy tanárképző főiskolán sem folyik, tehát itt nem folyamatban lévő képzési 
formák szakként való elfogadtatásáról, hanem vadonatúj szak megalapításáról van szó. Igaz, 
hogy specializációként folyik fordító- és/vagy tolmácsképzés a Janus Pannnonius Tudomány
egyetem Orosz Tanszékén, a József Attila Tudományegyetem Angol és Francia Tanszékén, a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Angol Tanszékén és a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola Orosz, Angol, Német és Francia Tanszékén, sőt ez utóbbi intézmény be is nyújtotta 
akkreditációs kérelmét, de ezek meglehetősen eltérő típusú képzések, és nehéz lenne elképzelni, 
hogy bármelyik elfogadható alternatívát jelentene a többiek számára.

5. Az eddigi eredmények
A szakirányú továbbképzésre vonatkozóan az ELTE ВТК Fordító- és Tolmácsképző Csoportja 
beadta a szakfordító és tolmács szak megalapítására irányuló szakalapítási kérelmét, amely már 
az Magyar Akkreditációs Bizottság előtt van (a képesítési követelményeket lásd e cikk füg
gelékének 1. dokumentumában).

A nem nyelvszakos hallgatók alapképzésére vonatkozóan a Veszprémi Egyetem adta be a 
szakfordítói szak alapítási kérelmet a Debreceni Agrártudományi Egyetem és a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem támogatásával (a képesítési követelményeket lásd Lengyel Zsolt 
cikkében).

A nyelvszakos hallgatók alapképzésére vonatkozóan Klaudy Kinga elkészítette és az 
érdekelteknek elküldte a szakfordító és tolmács szak képesítési követelményeinek tervezetét,
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amelyet ilyen formában még egyik felsőoktatási intézmény sem nyújtott be akkreditációra, tehát 
egyelőre nem több vitaanyagnál (lásd e cikk függelékének 2. és 3. dokumentumát).

Eredménynek könyvelhető el, hogy - talán éppen ennek az intenzív szakalapítási együtt
működésnek a következtében - az említett intézmények közül sokan jelentkeztek a 1997-es 
Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázatra, és többen kaptak pénzügyi támogatást, ami 
lehetővé teszi a fordítóképzés infrastruktúrájának fejlesztését (számítógépek, CD-szótárak, 
fordítói szoftverek vásárlását, pl. TRADOS), a könyvtárak bővítését, a fordítást oktató szakem
berek hazai és külföldi továbbképzését stb.

6. Mi a legsürgősebb feladat?
A legsürgősebb feladat a fordító és tolmács szak megalapítása és megindítása. Amíg a fordító 
és tolmács szak alapképzés formájában a nyelvszakos egyetemi és főiskolai hallgatók számára 
nincs megalapítva, addig nehéz a többi képzési forma képesítési követelményeit kidolgozni (az, 
hogy a szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzés és a nem bölcsész fordítóképzés 
képesítési követelményei mégis előbb készültek el, azzal magyarázható, hogy mindkét képzési 
formának megvoltak a hagyományai, míg a bölcsész fordítóképzésnek nem).

A bölcsészettudományi karok vezetői nemcsak azért idegenkednek a fordítói szak mega
lapításától, mert nincsenek meg az új szak alapításához szükséges pénzügyi forrásaik, hanem 
azért is, mert a fordítás és tolmácsolás oktatását gyakorlati készség kialakítását szolgáló oktatási 
formának tartják, a fordítástudományt nem tekintik önálló diszciplínának, nem látják be, hogy 
a fordítás és tolmácsolás éppenolyan önálló szakma, mint a nyelvoktatás, éppenolyan komoly 
tudományos megalapozottságot és széleskörű háttérismereteket igényel.

Pedig a fordítás és tolmácsolás oktatása alapképzés formájában egész Európában folyik. 
Nem pusztán gyakorlati képzésről van szó, a kétnyelvű beszédtevékenység kutatása, a fordítás
tudomány (Translation Studies), óriási fejlődésen ment át az utóbbi évtizedben az egész világon, 
megvannak a maga klasszikusai, monográfiái, folyóiratai, és óriási kutatási lehetőségeket rejt 
magában. Az 1996-os budapesti nemzetközi fordítás tudományi kongresszuson 400 résztvevő 
volt a világ 40 országából, és a résztvevők legtöbbje egyetemek és főiskolák fordítói tanszékeiről 
érkezett.

Létre kellene tehát hozni a bölcsészettudományi karokon és a tanárképző főskolákon a 
független fordítói tanszékeket. Tudomásul kell venni, hogy a nyelvi közvetítés önálló szakma, 
melynek műveléséhez nem elegendő a nyelvtudás, tehát a nyelvszakos bölcsészhallgatók nem 
lesznek automatikusan fordítók és tolmácsok.

A Magyarországon már működő alkalmazott nyelvészeti doktori programok mintájára, 
amelyek mindegyike az alkalmazott nyelvészet egy-egy területére szakosodott, meg kell 
alapítani a fordítástudományi doktori programot. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a 
fordítás egyetemi szintű oktatásához szükséges elméleti kutatómunkához létrejöjjön a tudomá
nyos utánpótlás.

A fordító és tolmács szak bevezetése és az elméleti háttér megteremtése megoldaná a 
fordítást és tolmácsolást oktató tanárok képzésének problémáját is.
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FÜGGELÉK

1. dokumentum
A szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzési szak 

képesítési követelményei
(Javaslat)

1. A képzési cél
Olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát 
idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen 
és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, 
társadalmi, gazdasági és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerik a nyelvi 
közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

2. A képzésben való részvétel előfeltétele
Felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai szintű oklevél, nem nyelvszakos oklevél esetén felsőfokú nyelvtudást tanúsító 
bizonyítvány és sikeres alkalmassági vizsga.

3. A képzési idő
Nappali vagy levelező képzésben legalább 600 óra (nappali képzés esetén két félév, levelező képzés esetén négy félév).

4. A szakképzettség megnevezése
A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ... nyelvű szakfordító és 
tolmács.

5. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai
A képzés tartalmában és módszereiben is gyakorlati, az elméleti és gyakorlati órák aránya 35%-65%. A képzés négy 
tantárgycsoportból áll: 1) nyelvi tantárgycsoport, 2) fordítási tantárgycsoport, 3) tolmácsolási tantárgycsoport, 4) 
kiegészítő ismeretek. A nyelvi tantárgycsoport teljes egészében gyakorlati órákból, a kiegészítő ismeretek tantárgycso
portja teljes egészében elméleti előadásokból áll, míg a fordítási és tolmácsolási tantárgycsoport egyaránt tartalmaz 
elmélet, és gyakorlati órákat.

5.1. Nyelvi tantárgycsoport
Nyelv- és stílusgyakorlat (idegen nyelvből), írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok, Magyar nyelvhelyesség - 
kontrollszerkesztés (90 óra gyakorlat)

5. 2. Fordítási tantárgycsoport
Bevezetés a fordítás elméletébe, Általános fordítás technika I. (idegen nyelvről anyanyelvre), Általános fordítástechnika 
II. (anyányelvről idegen nyelvre), Bevezetés a szakfordításba, Szakfordítás I. (társadalomtudományi szövegek fordítása), 
Szakfordítás II. (gazdasági, jogi és közigazgatási szövegek fordítása), Számítógéppel segített fordítás (CAT) (60 óra 
elmélet, 180 óra gyakorlat).

5. 3. Tolmácsolási tantárgycsoport
Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Konszekutív tolmácsolás, Szinkrontolmácsolás (30 óra elmélet, 120 óra gyakorlat).

5. 4. Kiegészítő ismeretek
Kontrasztív országismeret, Európa-tanulmányok, Nemzetközi szervezetek, Közgazdasági, jogi és politikai ismeretek 
(120 óra elmélet).

6. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ismeretek ellenőrzési rendszere az intézményi tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, 
kollokviumokból, a diplomafordítás elkészítéséből, valamint a záróvizsgából tevődik össze.
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6.1. A diplomafordítás
Öt évnél nem régebbi szakszöveg (társadalomtudományi vagy gazdasági) fordítása, bekötve (fűzve), felhasznált 
irodalommal és terminusjegyzékkel ellátva. Részei: 10 000 betűhely terjedelmű idegen nyelvű szöveg fordítása 
magyarra, 5000 betűhely terjedelmű magyar nyelvű szöveg fordítása idegen nyelvre, legalább 3000 betűhely teijedelmű 
értekezés a fordításban felmerült problémákról.

6.2. A záróvizsgára való bocsátás feltétele
Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése, valamint diplomafordítás benyújtása lektorálás céljából.

6.3. A záróvizsga részei:
- A diplomafordítás megvédése (konzultáció a lektorral)
- Zárthelyi fordítás:

- 3000 betűhely terjedelmű szöveg fordítása idegen nyelvről magyarra,
- 1500 betűhely terjedelmű szöveg fordítása magyarról idegen nyelvre.

- Tolmácsolás:
- idegen nyelvű szakmai előadás konszekutív tolmácsolása magyarra (közönség előtt),
- blattolás, azaz írott szöveg szóbeli fordítása idegen nyelvről magyarra ,
- magyar nyelvű szakmai előadás konszekutív tolmácsolása idegen nyelvre,
- kétoldalú tolmácsolás.

6.4. Az érdemjegy kiszámítása:
Az értékelés öt fokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Oklevelet az a hallgató kaphat, akinél 
a záróvizsga részjegyeinek átlaga mind fordításból, mind tolmácsolásból legalább 2,75.

2. dokumentum
A szakfordító és tolmács szak képesítési követelményeinek tervezete 

(nyolc féléves, nappali В szak)
(Javaslat)

1. A képzési cél
Olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés 
feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget nyelvileg 
helyesen és tartalmilag pontosan vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország 
politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, valamint az Európai Unió intézményrendszerében, és ismerik a 
nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait.

2. A képzésben való részvétel előfeltétele
Megkezdett hallgatói jogviszony valamely magyar felsőoktatási intézményben és sikeres alkalmassági vizsga.

3. A képzési idő
Nappali képzésben legalább 1000-1100 kontakt óra (nyolc félév).

4. A szakképzettség
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: ... nyelvű szakfordító és tolmács.

5. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai
A képzés négy kötelező tantárgycsoportból áll: 1) nyelvi tantárgycsoport, 2) fordítási tantárgycsoport, 3) tolmácsolási 
tantárgycsoport, 4) kiegészítő ismeretek. Az elméleti és gyakorlati órák aránya kb. 35%-65%. A választható tantárgyak 
közül egy elméleti és egy gyakorlati tantárgyat kell választani.

5.1. Kötelező tantárgyak csoportja

5.1.1. Nyelvi tantárgycsoport
Nyelv- és stílusgyakorlat (idegen nyelvből), írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok, Magyar nyelvhelyesség, 
Alkalmazott nyelvészeti ismeretek (összesen: 30 óra elmélet, 150 óra gyakorlat).
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5. 1. 2. Fordítási tantárgycsoport
Bevezetés a fordítás elméletébe, Általános fordítástechnika I. - fordítás idegen nyelvről anyanyelvre, Általános 
fordítástechnika II. - fordítás anyanyelvről idegen nyelvre, Bevezetés a szakfordításba és a szakmai terminológiába, 
Szakfordítás (intézménytípusonként változó szakszövegek), Számítógéppel segített fordítás (CAT), Szakmai gyakorlat 
fordítóirodában (összesen: 60 óra elmélet, 255 óra gyakorlat).

5.1. 3. Tolmácsolási tantárgycsoport
Bevezetés a tolmácsolás elméletébe, Kísérő tolmácsolás, Tárgyalási tolmácsolás, Konszekutív tolmácsolás, Bevezetés 
a szinkrontolmácsolásba, Szakmai gyakorlat konferencián (összesen: 30 óra elmélet, 285 óra gyakorlat).

5.1. 4. Kiegészítő ismeretek
Kontrasztív országismeret, Európa-tanulmányok I., IL, III. (politikai szervezet jogi szabályozás, gazdasági kapcsolatok, 
kultúra, Magyaroroszág és az EU), Nemzetközi szervezetek, Közgazdasági, jogi és politikai ismeretek, Interkulturális 
kommunikáció (összesen: 210 óra elmélet).

5. 2. Választható tantárgyak csoportja
Általános fordítástechnika második (passzív) idegen nyelvről magyarra, Műfordítás, Fordításkritika, Lektorálás és kon- 
trollszerkesztés, Dokumentációs ismeretek, Nemzetközi ügyintézés, PR-ismeretek, Protokoll (30 óra elmélet, 30 óra 
gyakorlat).

6. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Az ismeretek ellenőrzési rendszere az intézményi tantervben előírt aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséből, 
vizsgákból - kollokvium, szigorlat - szakmai gyakorlatból, a diplomafordítás elkészítéséből, valamint a záróvizsgából 
tevődik össze.

6.1. Szigorlatok
Kötelezően két komplex szigorlatot kell tenni.
Az első szigorlat tárgyai: Alkalmazott nyelvészeti ismeretek, Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a tolmácsolás 
elméletébe.
A második szigorlat tárgyai: Kontrasztív országismeret, Európa tanulmányok, Nemzetközi szervezetek, Közgazdasági 
és jogi ismeretek. Interkulturális kommunikáció.

6.2. A diplomafordítás
Öt évnél nem régebbi szakszöveg (társadalomtudományi vagy gazdasági) fordítása, bekötve (fűzve), felhasznált 
irodalommal és terminusjegyzékkel ellátva. Részei: 10 000 betűhely terjedelmű idegen nyelvű szöveg fordítása 
magyarra, 5000 betűhely terjedelmű magyar nyelvű szöveg fordítása idegen nyelvre, legalább 3000 betűhely terjedelmű 
értekezés a fordításban felmerült problémákról

6.3. A záróvizsgára való bocsátás feltétele
Az intézményi tantervben előírt követelmények teljesítése, valamint diplomafordítás benyújtása lektorálás céljából.

6. 4. A záróvizsga részei:
- A diplomafordítás megvédése (konzultáció a lektorral).
- Zárthelyi fordítás:

- 3000 betűhely terjedelmű szöveg fordítása idegen nyelvről magyarra,
- 1500 betűhely terjedelmű szöveg fordítása magyarról idegen nyelvre.

- Tolmácsolás:
- idegen nyelvű szakmai előadás konszekutív tolmácsolása magyarra (közönség előtt),
- blattolás, azaz írott szöveg szóbeli fordítása idegen nyelvről magyarra,
- magyar nyelvű szakmai előadás konszekutív tolmácsolása idegen nyelvre,
- kétoldalú tolmácsolás.

6.5. Az érdemjegy kiszámítása:
Az értékelés öt fokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Oklevelet az a hallgató kaphat, akinél 
a záróvizsga részjegyeinek átlaga mind fordításból, mind tolmácsolásból legalább 2,75.
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3. dokumentum
Melléklet a szakfordító és tolmács szak 

képesítési követelményeinek tervezetéhez 
(egy lehetséges tantárgyfelosztás)

5.1.Kőtelező tantárgyak csoportja:
5.1.1. Nyelvi tantárgycsoport
Nyelv- és stílusgyakorlat (idegen nyelvből) 
írásbeli és szóbeli kommunikációs gyakorlatok 
Magyar nyelvhelyesség
Alkalmazott nyelvészeti ismeretek

60 gy
60 gy
30 gy
30 e

Összesen: 30 e, 150 gy 180

5.1.2. Fordítási tantárgycsoport
Bevezetés a fordítás elméletébe
Általános fordítástechnika I. - fordítás idegen nyelvről anyanyelvre 
Általános fordítástechnika II. - fordítás anyanyelvről idegen nyelvre 
Bevezetés a szakfordításba és a szakmai terminológiába 
Szakfordítás (intézménytípusonként változó szakszövegek) 
Számítógéppel segített fordítás (CAT)
Szakmai gyakorlat fordítóirodában

30 e
30 gy
30 gy
30 e

120 gy
60 gy
15 gy

Összesen: 60 e, 255 gy 315

5.1.3. Tolmácsolási tantárgycsoport 
Bevezetés a tolmácsolás elméletébe 
Kisérő tolmácsolás
Tárgyalási tolmácsolás 
Konszekutív tolmácsolás
Bevezetés a szinkrontolmácsolásba 
Szakmai gyakorlat konferencián

30 e
30 gy
60 gy 

120 gy
60 gy
15 gy

Összesen: 30 e, 285 gy 315

5.1.4. Kiegészítő ismeretek
Kontrasztív országismeret
Európa-tanulmányok I. II. III. (politikai szervezet, 

jogi szabályozás, gazdasági kapcsolatok, kultúra, 
Magyaroroszág és az EU),

Nemzetközi szervezetek,
Közgazdasági, jogi és politikai ismeretek, 
Interkulturális kommunikáció

60 e

90 e

60 e
30 e

Összesen: 210 e 210

5.2. Választható tantárgyak:
Általános fordítástechnika második (passzív) idegen nyelvről magyarra 
Műfordítás
Fordításkritika
Lektorálás és kontrollszerkesztés
Dokumentációs ismeretek
Nemzetközi ügyintézés
PR-ismeretek
Protokol

30 gy
30 gy
30 gy
30 gy
30 gy
30 gy
30 e
30 e

Összesen: 1080


