
Összefoglaló a fordító, tolmácsoló díjazásáról szóló jogszabályokról 

 

(készítette: Dr. Tóth-Szabó Petra bírósági titkár) 

 

Az Európába, így hazánkba is áramló közösségek nyelvi sokszínűsége 

szükségessé teszi a kommunikációs hidak korszerű, gazdaságos és szabályozott 

kialakítását. A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló szabályokat azonban 

túlnyomórészt 1986-ban kihirdetett minisztertanácsi és igazságügyminiszteri 

rendeletek fektették le, melyek az eltelt mintegy 30 év alatt alig változtak, 

szemben a dinamikusan alakuló nemzetközi kapcsolatokkal. A következőkben 

ezen jogszabályi környezet áttekintése és a megreformálására irányuló 

törekvések képezik vizsgálódásom tárgyát. 

 

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye XXIX. 

cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek 

államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar 

állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A 

Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a 

saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk 

ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. 

 

A büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról 

szóló az Európai Parlament és a Tanács 2010. október 20-i 2010/64/EU 

Irányelve 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a tagállamok biztosítják, 

hogy a szóban forgó büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő 

gyanúsítottak vagy vádlottak késedelem nélkül tolmácsolást vehessenek igénybe 

a nyomozó és igazságügyi hatóságok előtt lefolytatott büntetőeljárások során, 

beleértve a rendőrségi kihallgatást, valamennyi bírósági tárgyalást és bármely 

szükséges közbenső meghallgatást is. A 3. cikk (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy 

a tagállamok biztosítják, hogy a büntetőeljárás nyelvét nem értő gyanúsítottak 

vagy vádlottak ésszerű időn belül megkapják mindazon iratok írásbeli fordítását, 

amelyek lényegesek annak biztosításához, hogy képesek legyenek gyakorolni 

védelemhez való jogukat, továbbá a tisztességes eljárás garantálásához. A 4. cikk 
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értelmében a tagállamok az eljárás kimenetelétől függetlenül fedezik a 2. és 3. 

cikk alkalmazásából származó tolmácsolási és fordítási költségeket. 

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.) 

76. §-ának (3) bekezdése értelmében az érintett államok között a fordítás 

mellőzése tárgyában fennálló viszonosság esetén jogsegélykérelem 

küldése/fogadása során elhagyható a fordítás.  

 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 9. §-ának (1) bekezdése 

szerint a büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit 

sem érhet hátrány. A (2) bekezdés alapján a büntetőeljárásban mind szóban, 

mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi 

szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi 

nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt 

más nyelvet használhatja. A (3) bekezdés rögzíti, hogy annak a határozatnak és 

más hivatalos iratnak a lefordításáról, amelyet e törvény szerint kézbesíteni kell, 

az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság gondoskodik, amelyik a 

határozatot meghozta, illetőleg a hivatalos iratot kibocsátotta. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 67. §-ának (1) bekezdése 

szerint, ha a nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét 

kívánja használni vagy e törvény szabályai szerint más nyelv használatát kéri, 

tolmácsot kell igénybe venni. A (3) bekezdés kimondja, hogy tolmácson a 

szakfordítót is érteni kell. A (8) bekezdés pedig az iratok lefordításához való jogról 

lemondásról rendelkezik akként, hogy arról önkéntes és kifejezett nyilatkozattal 

– a büntetőeljáráshoz hasonlóan – az érintett lemondhat. A Szabs. tv. 92. §-ának 

(3) bekezdése alapján az állam viseli azt a költséget, amely annak következtében 

merült fel, hogy az eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem ismeri. 

 

Az 1986. július 1. napján hatályba lépett, a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya a 

munkáltatókra, valamint az általuk munkaviszony keretében foglalkoztatott 

szakfordítókra és tolmácsokra, továbbá a munkaviszonyon kívül szakfordítást és 
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tolmácsolást végző személyekre terjed ki. E rendelet alkalmazásában a 

szakfordítás: a társadalomtudományi, a természettudományi, a műszaki és a 

gazdasági fordítás. Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki 

szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik. A rendelet kimondja továbbá, 

hogy hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles 

másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító 

és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet.  

A hiteles fordítás fogalmát jogszabály nem definiálja. Az irányadó jogi normákból 

az a következtetés vonható le, hogy Magyarországon hiteles fordításnak az 

minősül, amelyet az annak készítésére feljogosított szervezet hiteles fordításként 

bocsát ki. A hiteles fordítást úgy határozhatnánk meg, hogy az olyan lektorált 

fordítás, amelyet a hiteles fordítás végzésére jogosított szerv/személy készít a 

belső szabályzatában előírt tartalmi és alaki kellékek figyelembevételével, és 

amely azonos súllyal alkalmas a hatósági eljárásokban való felhasználásra, mint 

a forrásnyelvi irat. 

 

Az OFFI Zrt. tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja. Az OFFI 

jogkörét és működését a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 

26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a 

tobábbiakban: Vhr.) határozza meg. A rendelet 6. §-ának (1) bekezdése alapján 

budapesti székhelyű bíróságnál, ügyészségnél, valamint nyomozóhatóságnál (a 

továbbiakban együtt: bíróság) a tolmácsolást az OFFI látja el. 

 

A Be. 114. §-ának (3) bekezdése alapján a törvénynek a szakértőre vonatkozó 

rendelkezései a tolmácsra is irányadók azzal, hogy a külön jogszabályban – a 

szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 

26.) MM rendelet – meghatározott feltételeknek megfelelő személy vehető 

igénybe tolmácsként; ha ez nem lehetséges, a kellő nyelvismerettel rendelkező 

más személy (eseti tolmács) is kirendelhető. Tolmácson a szakfordítót is érteni 

kell. 

A Be. 105. §-ának (6) és (7) bekezdései kimondják, hogy a szakértő a szakértői 

vizsgálatért, a szakvélemény elkészítéséért, valamint a bíróság, az ügyész, 

http://www.offi.hu/dokumentumok/mt-rendelet
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illetőleg a nyomozó hatóság előtt idézésre történt megjelenésért díjazásra, 

továbbá az eljárásával felmerült és igazolt készkiadásának megtérítésére 

jogosult. A szakértő díját a kirendelő, illetőleg az a bíróság, ügyész vagy nyomozó 

hatóság, amely előtt az eljárás folyik, a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapul 

vételével a szakvélemény beérkeztét, illetőleg a szakértő meghallgatása esetén a 

meghallgatást követően, de legkésőbb harminc napon belül határozattal állapítja 

meg. A szakértői díjat megállapító határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye. 

 

Az 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései értelmezéséről szóló 1/2007. BK 

vélemény – módosításokkal egységes szerkezetben közzétette a 2/2013. (VII. 

8.) BK vélemény – C) 2. pontja alapján a nem magyar anyanyelvű terhelt részére 

történt tolmácsolás (fordítás) díját megállapító határozat az ilyen terheltre – a Be. 

339. §-a (2) bekezdése értelmében – kötelezettséget nem ró, illetve jövőbeni 

kötelezettséget nem alapoz meg, ehhez képest ránézve rendelkezést nem 

tartalmaz. Az ilyen határozat címzettje egyfelől a fordítást végző, mint a díjra 

jogosult, másfelől pedig az állam, mint a költség (jövőbeni) viselésére kötelezett. 

Ehhez képest a Be. 195. §-a (1), 228. §-a (1) bekezdésének, s a 324. § (1) 

bekezdése a) pontjának összevetéséből az következik, hogy az ilyen határozat 

ellen a terhelt (és védője) nem fellebbezhet; részükre azt – a Be. 262. §-ának (1) 

bekezdése értelmében – közölni sem kell. A szakértő és a tolmács, illetve a 

fordító, valamint (általános szabályként) az ügyész – értelemszerűen – jogosult 

fellebbezésre. 

 

Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló, többször – legutóbb a 27/2016 (XII. 

27.) IM rendelettel – módosított 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. §-ának (1) 

bekezdése alapján az igazságügyi szakértőnek, az igazságügyi szakértői 

intézménynek, az orvostudományi képzést folytató egyetem igazságügyi 

orvostani intézetének (egyetemi intézet), a szakértői vélemény végett 

megkeresett egyéb szervnek, továbbá a szakértőként alkalmazott más 

személynek, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény szerinti szaktanácsadónak 

(szakértő) szakértői tevékenységéért munkadíj és költségtérítés (szakértői díj) 

jár. 
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A korábban már hivatkozott Vhr. 1. §-ának (1) bekezdése szerint díjazás 

ellenében végzi a munkát a szakfordító, illetőleg a tolmács, ha a tevékenységéért 

pénzben vagy természetben ellenszolgáltatást kap.  

 

A szakfordítást végző fordítóirodák a megrendelőkkel kötött megbízási 

szerződésekben a díjazás részletszabályait – a forrásnyelvi bruttó karakterszám, 

a nyelvkombináció, a határidő és a szakmai tartalom alapján – maguk határozzák 

meg.  

A megfelelő színvonalú, szabadpiaci feltételek mellett működő fordítópiac 

megteremtése és annak szabályozása érdekében a Professzionális Magyarországi 

Fordításszolgáltatók Egyesülete (ProFord) jár el szabályozó és érdekképviseleti 

szervként, amely 2013 óta működik.  

 

A bíróságok igazgatásának központi feladatait 2012. január 1. napjától ellátó 

Országos Bírósági Hivatal folyamatos erőfeszítéseket tesz a bírósági eljárások 

költséghatékonyságának, időszerűségének javítása, az OFFI monopolhelyzetének 

és a tolmácsrendelés vonatkozásában a budapesti és a vidéki bíróságok közötti 

indokolatlan különbségtétel megszüntetése érdekében. Az OBH elnöke 2013-ban 

12319-16/2013. OBH szám alatt több javaslatot is tett a szakfordításról és 

tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-ának módosítására, a 

6/A. §-ának hatályon kívül helyezésére, valamint a Vhr. 5. és 6. §-ainak hatályon 

kívül helyezését is kezdeményezte. Ezen jogszabály-módosítási előterjesztés 

mindeddig nem eredményezte az irányadó jogszabályi környezet megváltozását, 

azonban mindenképpen mérföldkőnek számít. 

 

Ilyen fontos állomást jelent az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. július 

6-án meghozott 2016/1191 rendelete is, mely a közokiratok jelentős részénél 

hatályon kívül helyezi a fordítás- és fordításhitelesítés szükségességét az EU belső 

piacán, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket és elősegítve a polgárok 

szabad mozgását. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül 

alkalmazandó valamennyi tagállamban, főszabály szerint 2019. február 16-tól. 

 

Debrecen, 2017. február 16.                     Dr. Tóth-Szabó Petra bírósági titkár 


