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NYELVTUDÁS 
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FORDÍTÁSTÁMOGATÁS, SZOFTVERISMERET 

SDL Trados Studio 2011 (Certified Trados Studio Translator Level2) 

 
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Corel Draw 
 
KÉPZETTSÉG 

2012. képesített gazdasági szakfordító angol-magyar, magyar-angol 
nyelvpárban (ELTE / Állami Fordító-Tolmácsvizsga Bizottság) 

 
2002. szept. - 2007. jún. PhD fokozat, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani 

Doktori Iskola 
1997. szept. - 2002. jún. okleveles közgazdász; Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar, közgazdász gazdálkodási szak, 
vállalkozásfejlesztési szakirány, marketing mellékszakirány 

 
TAPASZTALAT 

2012 áprilisától szabadúszó szakfordító 
2014-ben főként üzleti és pénzügyi szövegeket fordítottam és 
lektoráltam több mint 86 ezer szó terjedelemben, egyéb 
fordításaim között pedig több mint 31 ezer szó regionális- és 
területfejlesztési, és mintegy 10 ezer szó turisztikai fordítás is 
szerepelt. 
Korábbi projektek: 

˗ automatizálási és elektromos tervezői műleírások fordítása 

˗ az Ekoconnect hírlevelébe kerülő, biogazdálkodásról szóló cikkek 
fordítása és lektorálása önkéntesként 

˗ weboldalak fordítása webdesignereknek, vendégházaknak és üzleti 
szolgáltatóknak 

˗ szakcikkek fordítása szülésről, csecsemőgondozásról, szoptatásról 
a La Leche Liga Magyarország and Rebecca Glover IBCLC 
(Ausztrália) számára 

˗ a The Womanly Art of Breastfeeding című könyv fordításának és 

első magyar kiadásának projektmenedzselése  megjelent 2013 
októberében A szoptatás női művészete címmel, a La Leche Liga 
Magyarország Egyesület kiadásában, ahol emellett önkéntes 
munkát is végeztem 
 

http://www.ekoconnect.org/images/stories/Ekoconnect_Data/Informationsbrief/ib31_hu.pdf
http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://www.hansagvendeghaz.hu/en/
http://www.market-connect.eu/web/guest/home
http://www.market-connect.eu/web/guest/home
http://www.lll.hu/search/node/Ford%C3%ADtotta%3A%20Patik%20R%C3%A9ka
http://www.rebeccaglover.com.au/
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2012 áprilisáig A fordítás korábban is rendszeresen megjelent a feladataim között, 
már évekkel saját fordító vállalkozásom indulása előtt. Üzleti 
anyagok fordítása, kapcsolattartás külföldi üzleti partnerekkel, 
gyermekvállalással és csecsemőgondozással kapcsolatos 
egészségügyi cikkek fordítása és összegzése, gazdasági szakcikkek 
összegzése – mindez mindennapi feladataim közé tartozott 
önkéntesként és előző munkahelyeimen is: La Leche Liga 
Magyarország Egyesület, Sanoma Media Budapest, Bács-Kiskun 
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Szegedi 
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, ECC-Consulting Kft. 

 
Ezek a közgazdász-évek, az önkéntesség és a PhD fokozatszerzés kutatási tapasztalatai 
mind-mind fordítói munkámat építik, támogatják. Hozzáállásom és szemléletmódom 
pedig abban segítenek, hogy az adott feladat megkapja tőlem a szükséges energiát és 

lelkesedést. 
 
 
Kecskemét, 2015. január 5. 


