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1. Az értekezés témája és célja 
Az értekezés elején bemutatom a kutatás motivációját, majd a dolgozat téziseit. 

Az értekezésben található fordítások jelentős többsége tőlem származik, a fordító nevét 

akkor jelölöm, ha az nem én vagyok. 

 

1.1. A kutatás célja, motivációja 

Több mint tíz éve első jelentősebb munkámként egy CD-ROM-ot fordítottam 

magyarra a pénzmosásról, amelynek az első fejezetében egy holland bankár 

nyilatkozott: „Nem tudom meghatározni, mi az a pénzmosás, de észreveszem, ha 

látom”. Azóta ugyanezt olvastam a gyűlöletbeszédről is, és bár sosem olvastam ezt 

még a fordítási hibáról, úgy gondolom, ezzel a mondattal lehet legjobban jellemezni. 

Néha azt mondjuk, hogy „mindenki egyetért abban, hogy ez egy rossz fordítás”, 

pedig ez egyáltalán nem biztos: sokan csak úgy gondolják, hogy nekik annyira 

egyértelmű a hiba, hogy mások sem gondolhatják másképpen – azonban olyan 

kutatással még nem találkoztam, ahol ezt vizsgálták volna. A fordítástudományban 

rendkívül sok a szubjektív elem annak ellenére, hogy a kutatók rendelkeznek az 

empirikus eszköztárral. 

A fordítástechnológia a mindennapi munkám része, és emiatt nagyon sok 

tapasztalt fordítóval vagyok kapcsolatban minden nap. Látom az eltérő minőségi 

szinteket, látom, hogy egyesek a referenciaanyagokra hagyatkoznak teljesen, mások 

pedig a saját intuíciójukra, és látom, hogyan pozícionálják magukat a fordítási piacon. 

Néha felmerül bennem a kétely, hogy vajon tényleg a legdrágább fordítók-e a 

legjobbak, akik sokat írnak, információt osztanak meg másokkal, vagy a „csendes” 

fordítók jobb munkát végeznek-e. Ezekre nem tudom a választ. Sokszor felmerül 

viszont bennem, hogy a fordítástechnológia és a felhasználói bázis milyen kitűnő 

kutatási alapot szolgáltathatna empirikus kutatásokra. 

Ennek a kutatásnak a végső motivációja az volt, hogy próbáljunk meg keresni 

egy olyan hibafajtát, amelyre a technológia még nem nyújt jelentős segítséget, és 

lehetséges lenne nyelvfüggetlenül automatizálni a hibakeresést – ez akkor is nagy 

segítség, ha mondjuk a rendszer háromszor annyi nem hibás fordítást is megjelöl, mint 

amennyi a hibás fordítás, mivel akkor elég ezeket átnézni a teljes szöveg helyett. Az 

összehasonlítási alap viszont minden technológiához az emberi munka, mivel azt kell 
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kiváltani, utánozni: ha pedig az egyes emberek nem egyformán dolgoznak, meg kell 

állapítani az emberi munka hatékonyságát, hasznát is. Ahhoz viszont, hogy 

megtaláljuk, mit érdemes automatizálni, fel kellett dolgozni az irodalmat: meg kellett 

állapítani, milyen hibafajtákkal dolgoznak a kutatók, a szabványosítók és a vállalatok. 

Megelőlegezve az eredményt, sajnos nem sikerült elérnem a végső célt, az 

automatizálást, de ez a dolgozat tudományos értékét, úgy érzem, nem csorbítja. A 

felmérések során fény derült néhány nagyon érdekes összefüggésre a hibakategóriák 

alkalmazása, továbbá az emberi lektorálás elemzése tekintetében. 

 

1.2. Az értekezés tézisei 

Dolgozatomban a következő téziseket bizonyítom: 

1. tézis: Dolgozatomban magyar nyelven először mutatom be a 

minőségbiztosítással kapcsolatos szabványokat, az általuk alkalmazott 

hibatipológiákat, továbbá rámutatok, hogy a minőségmérésben alkalmazandó 

hibatipológiát a szöveg sajátosságai alapján érdemes kiválasztani. Azt állítom, hogy a 

hibatipológia akkor megfelelő, ha a munkafolyamatbeli szerepeket és az előállítási 

technológiát nem keveri össze a fordítási hibák észrevételével, azaz vagy okokat, vagy 

hibákat keres. 

2. tézis: Megvizsgálom, hogy az egyes nagyvállalatok, főleg az informatikai 

nagyvállalatok, hogyan értékelik a fordításokat hibatipológiákkal, milyen hibákat 

különböztetnek meg és milyen információkat gyűjtenek be a lektoroktól. Rámutatok, 

hogy a vállalati hibatipológiák ihletet merítenek a szabványokból, de ritkán 

alkalmazzák tiszta formájukban a szabványokat. 

3. tézis: Bemutatom az automatikus hibafelismerés formáit, használati körét, és 

rámutatok, hogy csakis egyszerű, szabályalapú hibakeresést valósítottak meg eddig 

ezen a területen. Megvizsgálom és összegzem, hogy milyen hibatípusokat lehet és 

milyen hibatípusokat nem lehet jelenleg számítógépes eszközökkel vizsgálni. 

4. tézis: Kísérlettel megvizsgálom, hogy tapasztalt lektorok milyen pontossággal 

állapítják meg a beszúrás/kihagyás tényét angol-német és angol-magyar fordításokban, 

azaz milyen pontosság várható el a hibák észrevételénél számítógépes eszközökkel. 

Bizonyítom, hogy attól függően, hogy mit tekintünk fordítási hibának, jelentős 

különbségek lehetnek az eredményekben. 
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5. tézis: Bemutatok egy próbálkozást a beszúrás/kihagyás számítógéppel történő 

nyelvfüggetlen kiértékelésére, értékelem ennek megbízhatóságát az emberi 

lektoráláshoz képest. 
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2. Bevezetés 
Dolgozatomban részletesen megvizsgálom a fordítási hibák besorolásának 

gyakorlatát, a nyilvánosan elérhető szabványos hibatipológiákat, a cégek által használt 

hibatipológiákat, és egy hibafajta, a kihagyás-beszúrás lektorálását és automatikus 

kiszűrését. A dolgozat azonban nem lehet teljes az elméleti háttér, a fordítástudomány 

eddigi eredményeinek bemutatása nélkül. 

A fordítási hiba kategóriája önmagában nem értelmezhető: „A vélekedés arról, 

hogy mi számít fordítási hibának, a fordítási elméletek és normák szerint más és    

más.” – írja Gyde Hansen (2010). Hiba az, ami az elvárásoktól eltér, tehát először az 

elvárásokat kell meghatározni. Az elvárás lehet elméleti jellegű, mint például az 

ekvivalencia valamely fajtájának megvalósítása, gyakorlatibb jellegű, például 

megfelelés a fordítói útmutatónak 1 , adott szövegtípus követelményeinek, vagy 

társadalmi jellegű, például megfelelés a hivatásos fordítók közössége által 

meghatározott viselkedési normáknak (Chesterman 1993). 

Holmes (1972/2000) megemlíti az alkalmazott fordítástudomány külön ágaként a 

fordításkritikát, de panaszkodik arról, hogy ennek szintje igen alacsony – az ő idejében 

még csak az anekdotikus fordításértékelés volt népszerű (House 1997). Holmes híres 

tanulmánya óta sok mű megjelent a fordítások értékeléséről, és a téma népszerű. 

Williams és Chesterman (2002) a The Map című művében a kezdő fordításkutatók 

számára kijelölt 12 kutatási terület között első helyre a szövegelemezést és a fordítást, 

míg második helyre a fordítások minőségének értékelését helyezi. Ezen kívül említik a 

fordítási műfajok, a fordítástörténet, a fordítástechnológia stb. vizsgálatát is. 

 

2.1. Az elvárások 

A fordítási hiba fogalmához úgy kerülünk közelebb, ha megnézzük, milyen 

elvárásokat ad a (jó?) fordításra a fordítástudomány. Vizsgáljuk meg az ekvivalencia és 

a normák fogalmát, és tekintsük át a szövegnyelvészeti és a funkcionális 

megközelítéseket! 

 

                                                
1	  A	   translation	   brief	   kifejezés	   fordítása	   Dróth	   Júliánál	   (Dróth	   2001)	   fordítási	   utasítás,	   azonban	   én	   előnyben	  

részesítem	  a	  fordítási	  útmutató	  megnevezést,	  kevésbé	  normatív	  felhangja	  miatt.	  
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2.1.1. Az ekvivalencia fogalma 

A szakirodalmi áttekintés során nem célom az ekvivalencia fogalmának részletes 

bemutatása, sem pedig a fordítás egységéről szóló irodalom bemutatása. Az 

áttekintésre azonban szükség van, mivel az ekvivalenciáról minden fordító és 

fordításértékelő szükségszerűen gondolkodik, és a tanultak befolyásolják 

értelmezésüket. A 6. fejezetben például látni fogjuk, hogy kísérletünkben a német 

lektorok sokkal kevesebb hibát jelölnek meg, mint a magyar lektorok – vajon ez 

tendencia vagy véletlen, illetve vajon ez a német és a magyar fordításoktatás illetve 

fordítási normák különbségeiben gyökerezik-e? 

John Catford az A Linguistic Theory of Translation (1965) című művében 

nyelvészeti kategóriák alapján vizsgálja a fordítást, és bevezeti a formális megfelelés 

(formal correspondence) fogalmát: formális megfelelő „bármely célnyelvi kategória 

(egység, osztály, szerkezet, szerkezeti elem stb.), amelyről elmondható, hogy a 

célnyelv rendszerében a lehető legközelebb áll ahhoz a helyhez, amelyet az adott 

forrásnyelvi kategória foglal el a forrásnyelven”. A formális megfelelés tehát a nyelvi 

rendszerek összehasonlításából és leírásából következik. Szövegbeli ekvivalens 

(textual equivalent) „az a célnyelvi szöveg vagy szövegrész, amely az adott 

forrásnyelvi szöveg vagy szövegrész megfelelőjeként viselkedik”. Catford tehát ezeket 

tekinti az ad hoc ekvivalencia elérési eszközeinek – és a fordítási shiftekről akkor 

beszélünk, ha a formális megfelelés már nem áll fenn a lefordított szövegben. 

Ezeket az elmozdulásokat, shifteket tárgyalja Vinay és Darbelnet (1958) is. Két 

módszert, a direkt és az indirekt fordítást, azon belül rendre három és négy műveletet 

különböztetnek meg. A direkt fordítás része az átvétel (idegen szavak átvétele), az 

idegenszerű kifejezések (calque), amelybe tartoznak például az anglicizmusok, a szó 

szerinti fordítás, míg indirekt fordítás a transzpozíció (szófajváltás/szerkezetváltás), a 

moduláció (nézőpontváltás, például nem nehéz/könnyű), az ekvivalencia (idiomatikus 

fordítás) és az adaptáció (fogalmak behelyettesítése). Ők a sorrend megtartását is 

javasolják, azaz a következő szintre csak akkor lépjünk, ha az előző nem megfelelő 

fordítást eredményezne. 

Ezek az átváltási műveletek mind a mondat szintjén maradtak, de később 

találkozunk magasabb, szövegszintű, műfaji szintű és diskurzus szintű átváltásokkal is. 

Gideon Toury, a leíró fordítástudomány úttörője, a shiftek keresését negatívnak tekinti, 

mivel a shiftek kutatása implicit módon a forrásszöveg magasabbrendűségét mutatja: 
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azt keresi, hogy mi veszett el a fordításban (Toury 1995:85). Toury számára ezek a 

fordítás műveletét mutatják be, nem pedig a végtermékek összehasonlítására 

szolgálnak.  

Nida és Taber (1969) a formális és dinamikus ekvivalenciát különbözteti meg. 

Formális ekvivalencia – vagy strukturális megfelelés – a forrásnyelvi szavak vagy 

kifejezések tisztán „formális” helyettesítése a célnyelvben. Ez nem a szó szerinti 

fordításnak felel meg, mivel a formális fordítás kontextuálisan motivált: csak azon 

formális vonásokat kell megtartani a szövegből, amelyek a jelentés részét képezik – 

szándékosan megtartva a nyelvi/retorikai hatásokat is. A dinamikus ekvivalencia 

esetében a fordító a szöveg érthetőségét helyezi előtérbe, és a forrásnyelvi szöveg 

tartalma e cél elérésének érdekében módosítható. Nidánál tehát a forrásnyelvi szöveg 

módosítása nem hiba, hanem inkább elvárás.  

Nida műve és Werner Koller Einführung in die Übersetzungwissenschaft 

(1979/1992) című kötete között jelent meg Katharina Reiss (1971) munkája, amely 

bevezette a szövegtípusok fogalmát a fordítástudományba. Ez hatással volt Koller 

ekvivalenciafelosztására is. Koller öt részre osztotta az ekvivalencia fogalmát: 

denotatív (nyelven kívüli tényezőkre alapozó), konnotatív (a forrásszöveg 

megfogalmazására alapozó), szöveg-normatív (szöveg- és nyelvi normákra alapozó), 

pragmatikai (a célszöveg befogadójára összpontosító) és formális-esztétikai (a 

forrásszöveg formális-esztétikai tulajdonságaira alapozó) ekvivalencia.  Antony Pym 

(1997) kritizálja ezt az ötös felosztást, véleménye szerint nincs semmilyen tudományos 

alapja, hogy Koller öt csoportba osztja az ekvivalenciát, és nem többe, nem kevesebbe. 

Brian Mossop (1983) bírálja az ekvivalencia fogalmát, mivel véleménye szerint 

ez a fordítókat „ekvivalenciakeresőkké” degradálja. Koller azonban úgy tartja, hogy a 

fordítók pontosan az ekvivalenciát „gyártják”. Akárhogy is legyen, a fordítás 

értékelésének, a hibakeresésnek a gyakorlata szükségesnek tartja az ekvivalencia 

fogalmát, még ha a definíció nem is feltétlen egyértelmű. 

2.1.2. A normák 

Toury (1995) feje tetejére állította az ekvivalenciát: azt mondta, „fordítás az, 

amit a célkultúrában fordításként prezentálnak vagy akként fognak föl” – egy elegáns 

huszárvágással megszüntette a fordítás és a forrásszöveg közötti kapcsolatot. A 

fordítást Toury szerint a célnyelvi kultúrába ágyazottan kell vizsgálni, amelynél azt 
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feltételezhetjük, hogy van egy eredeti, és az eredeti és fordítása között létezik 

valamilyen kapcsolat. Tehát a fordítást fordításként ítéli meg az olvasó, és akként 

értékeli, az eredetivel való összevetés nélkül. Ez vezetett a fordítási normák 

bevezetéséhez. Toury szerint „a ’fordítóság’ először is társadalmi szerep, a közösség 

által kijelölt funkció betöltése … oly módon, amely saját referenciakeretei között 

megfelelő” (Toury 1995:53). A kezdeti norma határozza meg, hogy a fordító a 

forrásnyelvi kultúrához marad-e közel (adekvátság) vagy a célnyelvi határokba közé 

kívánja a szöveget beilleszteni (elfogadhatóság). Az előzetes normák (mit fordítsanak 

stb.) a dolgozat szempontjából nem érdekesek, ám a műveleti normák (operational 

norms) igen: ezek alapján hoz a fordító döntéseket a fordítás során például a fordítás 

teljességével, a kihagyásokkal, beszúrásokkal, átszerkesztésekkel kapcsolatban. A 

szöveg és nyelvi normák (text-linguistic norms) határozzák meg, milyen célnyelvi 

eszközöket használ a fordító. Ezek között vannak általános és specifikus (particular) 

normák: előbbi minden fordításra vonatkozik, utóbbi csak adott szövegtípusra vagy 

fordítási módra. Andrew Chesterman (1993, 1997) szintén ír a normákról, ő kétféle 

normát különböztet meg: termék- és folyamatnormákról, más szóval elvárási 

(expectancy) és szakmai (professional) normákról beszél. Az elvárási normákat „a 

fordítás olvasóinak a(z ilyen típusú) fordítás milyenségével kapcsolatos elvárásai 

határozzák meg” (Chesterman 1997), míg a folyamatnormák közé az 

elszámoltathatóság (accountability), a kommunikáció és a reláció normája tartozik. Az 

elszámoltathatóság etikai norma, a fordítónak és a fordításnak lojálisnak kell lennie 

mind az eredeti szerzőhöz, mind a megrendelőhöz. A kommunikációs norma 

társadalmi norma, a fordító szerepe kommunikációs szakértőként, aki az érintett felek 

között optimalizálja a kommunikációt. A relációs norma nyelvi jellegű: „a fordítónak 

úgy kell cselekednie, hogy megfelelő részben álljon fenn releváns hasonlóság a 

forrásszöveg és a célszöveg között” (Chesterman 1997). 

2.1.3. Szövegnyelvészeti elképzelések 

Reiss Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik (1971) című műve 

leginkább a szövegtípusok fordítástudományi bevezetése miatt ismert, de cikkében a 

fordítás folyamatához kapcsolódó elemzéseket mutatja be: 
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1. A szövegtípus megállapítása. Milyen alapvető kommunikációs forma 

realizálódik a szövegben írott szövegek segítségével? Reiss Bühler (Bühler 1934/1982) 

kommunikációtípus-elméletére támaszkodva a következő 3+1 szövegtípust 

azonosította: informatív (tájékoztató), expresszív (művészi) és operatív (cselekvésre 

felszólító) szövegek, továbbá a multimediális szövegtípus, amely ezek felett áll, és 

végső formájukat nem írásban elnyerő szövegeket jelent. 

2. A szövegváltozat megállapítása. A szövegváltozat „az adott szöveg besorolása 

adott nyelvközösségekre vonatkozó, specifikusan strukturált szociokulturális 

kommunikációs minták szerint”. E bonyolult megfogalmazás mellett Reiss olyan 

példákat hoz, mint tündérmese, gyászjelentés, szonett, ítélethirdetés stb. 

3. A forrásnyelvi szöveg egyedi stílusának jellemzése. 

4. A reverbalizációval (tényleges fordítással) egyszerre további, alacsonyabb 

szintű elemzések. A reverbalizáció során a szövegtípus határozza meg a fordítás 

általános módszerét. A szövegváltozat miatt a nyelvi és a szövegszerkesztési 

konvenciókra figyelemmel kell lenni. A funkcionális ekvivalencia eléréséhez az 

informatív szövegeket jelentés szerint kell fordítani, az expresszív szövegeknél a 

forrásnyelvi szöveg szerzőjével történő azonosulás révén, míg az operatív szövegeknél 

ugyanazt a hatást kell elérni, ugyanazt az impulzust kell adni. Reiss engedélyezi a 

nyelvi elemek sorrendjének módosítását minden szövegtípusnál. 

 

Neubert és Jäger (1985) a fordítást „forrásszöveg által indukált célnyelvi 

szövegprodukcióként” definiálja, azaz a fordításnál a forrásnyelvi szöveg náluk csak 

kiváltó. Neubert szerint a forrásnyelvi szöveg „irányítottsága” meghatározza a 

lehetséges ekvivalencia kereteit, s ezen az alapon pragmatikai szempontból 

jellemezhető fordítástípusok és fordítási folyamatok alakulnak ki (idézi House 1997). 

Neubert a fordítás kutatását egyértelműen szövegnyelvészeti tevékenységnek 

tekintette. 

Robert de Beaugrande (1978) nézete szerint „a fordítás a forrásnyelvi 

kommunikatív aktus érvényes megfelelője”, amelyet elsősorban szövegnyelvészeti 

szempontokból kell vizsgálni. Beaugrande szerint a szövegjellemzőknek kell teljesülni 

a fordításban is: a kohézión és a koherencián kívül a szöveget jellemzi az 

informativitás (meglepő-e a szöveg), a dinamizmus (mennyire bizonytalan/érdekes), a 

szöveg létrehozójának intencionalitása (mit akar elérni az eszközökkel), az 
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elfogadhatóság a szöveg befogadójának szempontjából, és végül az intertextualitás, a 

szöveg kapcsolata más szövegekkel. 

2.1.4. A funkcionalista szemlélet 

A funkcionalista szemlélet előtérbe hozza a fordító, mint kommunikációs 

szakértő személyét, és a fordítás célját. A szövegnyelvészeti elképzelésekre alapozva, 

de a szövegtípusról az egyedi megbízásokra áttéve a hangsúlyt tovább finomítja a 

fordítással kapcsolatos elvárásokat. 

A legnépszerűbb funkcionalista elmélet a skopos-elmélet, amelyről először 1978-

ban publikált a germersheimi Hans Vermeer (Vermeer 1978). Ezt bővítette ki később 

Vermeer Katharina Reiss-szal együttműködve (Reiss-Vermeer 1984/1991) egy teljes 

elméletté, amely magában foglalja mind a műfordítást, mind a szakfordítást, és 

amelynek középpontjában a fordító megállapodás alapján született döntései állnak, 

nem pedig a lefordított szöveg kapcsolata a forrásszöveggel. Az elmélet a fordítót 

társszerzőként ábrázolja. „A megbízás csupán közvetetten függ a forráskultúrától 

annyiban, hogy a fordításnak, definíció szerint, része a forrásszöveg” (Vermeer 1989). 

Ha a szerzőnek meglenne az a szakértelme a célnyelvi kultúrával kapcsolatban, ami a 

fordítónak megvan, a szöveget a célnyelven írná. 

A fordításnak célja, skopos-a van, és a fordítás egy megbízással (Auftrag, 

commission) kezdődik. A megbízás nem feltétlenül kívülről jön, sokszor a fordító 

maga adja magának a megbízást, illetve maga specifikálja a részleteit – ez az implicit 

skopos (Vermeer 1989). A megbízás része: (1) a cél, azaz a megbízás céljának 

specifikációja, (2) a feltételek, amelyek mellett a kívánt célt el kell érni (természetesen 

ideértve a határidőt és a díjat is) (Vermeer 1989). 

A skopos többféle lehet – az eredeti szöveghű utánzása, a célnyelvi kultúrához 

való igazodás, sőt, akár a „transzkódolás”, a szó szerinti fordítás is. A fordítónak meg 

kell tudnia magyarázni a cél alapján, hogy miért cselekedett valamilyen módon, ha 

másképp is cselekedhetett volna. A skopos vonatkozhat a fordítási folyamatra, annak 

céljára, a fordítás eredményére, azaz a translatum funkciójára, és a fordítás módjára, 

azaz a mód szándékaira. Nem csupán egy skopos lehetséges, hanem akár 

szövegrészekre más és más „subskopoi” is adható (Vermeer 1989). A forrásszöveg és a 

célszöveg funkciója a két kultúrában megegyezhet, ilyenkor funkcionális 

konstansságról beszélünk. Amikor ezek eltérnek, funkcióváltásról van szó (Reiss-
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Vermeer 1984/1991). Reiss és Vermeer szerint a célszöveg befogadóinak igényei 

határozzák meg a skopos specifikációját és a forrásszöveg átadott információinak 

kiválasztását. A fordítás a forrásnyelvi információtartalmat nem egyértelműen, 

megfordíthatóan adja vissza, azonban önmagában és a forrásszöveggel is koherensnek 

kell lennie (Reiss-Vermeer 1984/1991). 

Reiss és Vermeer átdefiniálja az adekvátság és az ekvivalencia fogalmát is. Az 

adekvátság a célszövegre vonatkozik, és leírja a kapcsolatot a nyelvi kifejezés eszközei 

és a skopos között. Az ekvivalencia az adekvátság különleges esete, a jelentése 

adekvátság funkcionális konstansság esetén. A fordítási hiba meghatározásáról a 

skoposelmélet nem sokat ír: a fordítás minőségét a rá adott reakciókkal (tiltakozással) 

méri (Reiss-Vermeer 1984/1991). 

A skopos-elmélet jól kiegészíthető Holz-Mänttäri (1984) fordítási cselekvés 

(translatorisches Handeln, translatorial action) elméletével. Ez az elmélet a 

cselekvéselméletből és a kommunikációelméletből merít, és először vezeti be a 

fordítási folyamat (fordítási cselekvés) szereplőinek kategóriáját.  

A cselekvés minden esetben célorientált, míg a kommunikáció az 

információátadást jelenti. A fordítás az egyik kultúrába foglalt információ átadása 

másik kultúra befogadói számára. A fordító az információátadásért felelős szakértő. 

Holz-Mänttäri elméletében a következő szereplők találhatók meg: a kezdeményező, aki 

igényli a fordítást, a megbízó, aki kapcsolatba lép a fordítóval, a forrásszöveg 

létrehozója, a cészöveg létrehozója, a fordító vagy fordítóiroda, a célszöveg 

felhasználója és a célszöveg befogadója. Fordításra olyan esetekben van szükség, 

amikor olyan információval rendelkeznek egy adott kultúra tagjai, amellyel más 

kultúra tagjai nem a kulturális különbségek miatt. A fordítás célja funkcionálisan 

adekvát szövegek létrehozása, amely a célkultúra műfaji konvenciói közé 

beilleszkedik. A fordító a fordítási cselekvés szakértője, ő határozza meg, milyen 

fordítási műveletek lehetségesek és ő biztosítja az információ sikeres átvitelét. Ezekre 

az alapokra helyezkedik többek között Hanna Risku (2009) is, aki a fordítóirodák 

működését vizsgálja funkcionális alapokon. 

 



 17 

2.2. A szövegek értékelése 

A szövegek értékelése terén a két legnagyobb hatású szerző Juliane House, aki a 

forrás- és célszöveg közötti hasonlóságokat és különbségeket vizsgálja, és Christiane 

Nord, aki funkcionalista szempontból értékeli a szövegeket. 

2.2.1. Juliane House 

Juliane House műve, a Translation Quality Assessment két kiadásban jelent meg. 

Az első kiadás 1977-ben (és átdolgozatlanul 1981-ben), majd az átdolgozott kiadás egy 

új értékelési modellel 1997-ben látta meg a napvilágot (House 1997). Ebben a 

dolgozatban a második kiadásra összpontosítunk, azonban a második kiadás is 

tartalmazza az első kiadás modelljét, így azt is bemutatjuk. 

House először áttekinti a fordításminőség értékelésének irodalmát. Megállapítja, 

hogy az anekdotikus értékelés csak a fordító és az eredeti szöveg közötti kapcsolatot 

tudja felderíteni, mivel a forrásszöveg megértésére és értelmezésére összpontosít. 

Ezután Nida és Taber válaszorientált, behaviorista megközelítését tekinti át. Nida és 

Taber (1969) a fordítások értékelésére a cloze-tesztet, a hangos felolvasást, az 

érthetőségi elemzést javasolja (vö. TAUS DQF modell, 3.4. fejezet). House kritizálja, 

hogy ezek csak a fordítás és a befogadó kapcsolatát fogalmazzák meg, a 

forrásszöveggel kapcsolatban semmilyen vizsgálatot nem tesznek. A szövegalapú 

megközelítések között a leíró fordítástudomány és Toury (1995) értékelésével kezd: 

megemlíti, hogy bár sok leíró fordítástudós a forrásszöveget nem tartja fontosnak, 

Toury maga 1995-ös cikkében már vizsgálatra érdemesnek találja az ekvivalenciát, 

mint funkciós-relációs fogalmat, és empirikusan alátámasztja ennek vizsgálatát. Ez az 

elmélet is az emberek és a szöveg kapcsolatát vizsgálja. Ezután a posztmodern, 

dekonstrukcionalista elméleteket, Derridát, Venutit, Gentzlert veszi górcső alá, és 

megállapítja, hogy ezek a forrásszöveg és a fordítás, továbbá a szöveg és az emberek 

közötti kapcsolatot kutatják, a fordítás elkülönítését más szövegműveletektől nem. Ezt 

követi a funkcionális elméletek elemzése, ahol House Reiss és Vermeer szemére 

hányja, hogy bár az adekvátságot definiálják, arra semmilyen eszközt nem adnak, hogy 

megállapítsuk, adekvát vagy ekvivalens lett-e a fordítás, sőt, arról sem írnak, hogyan 

kell a fordítást elkészíteni. Hönig és Kußmaul (1982) munkáját szintén kritizálja, hogy 

a funkcióra ők sem tudtak értelmes definíciót adni. A fordítás „saját felelősségre 

történő alkotói döntésekből” áll, ez alapján House a szubjektív értékelési kategória 
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közelébe sorolja a funkcionalista elméleteket. House kategóriái alapján a 

funkcionalista elméletek csupán a szöveg és az emberek kapcsolatát nézik – sőt, House 

a funkcionalizmus népszerűségét is annak tulajdonítja, hogy a „láthatatlan” fordítót 

piedesztálra emeli. Ezután a nyelvészeti megközelítések értékelése következik: Reiss, 

Wilss és Koller munkájában House azt kifogásolja, hogy nem adnak módszert a 

szövegelemzés elvégzésére a saját kritériumai szerint – majd ezután ugyanezt állítja 

Neubert munkásságáról. Peter Newmark (1991) megkülönböztetését a szemantikai és 

kommunikatív fordításokkal kapcsolatban a szerző hasznosnak találja, de megállapítja, 

Newmark is a szövegek és az emberek kapcsolatát vizsgálja. Hatim és Mason (1990) 

regiszterelemzését és Baker (1992) bottom-up értelmezését House hasznosnak tartja, 

míg Gutt (1991) relevanciaelméletét túl általánosnak és túl szűknek. Schreiber (1993) 

módszerével lehetséges a fordítást elkülöníteni a nyelvközi adaptációtól, amit House 

nagy eredménynek tart. House fontos elméletnek tartja Steiner (1995) nyelvészeti 

értékelési modelljét, amely főképp a regisztert (field – tenor – mode) tartja az értékelés 

központjának, mivel a regiszter konstans marad, illetve ha az változik, akkor már nem 

fordításról, hanem átírásról beszélünk. (House maga is átveszi ezeket a kategóriákat a 

modell átdolgozott változatában.) Ezen felül még említi Gerzymisch-Arbogast (1994) 

modelljét, amely a mikrostrukturális (pl. téma-réma, referenciakapcsolatok) és a 

makrostrukturális (pl. szövegtípus) döntések feszültségére alapul. A modellt 

hasznosnak tartja, azonban bottom-up szemlélete miatt nehezen alkalmazható. 

House modelljében a forrásnyelvi és célnyelvi szöveget hasonlítja össze, és a 

fordítás minőségének kritériuma az ekvivalencia, amely a jelentés három fő 

aspektusára, a szemantikai, pragmatikai és textuális aspektusokra épül. Az 

ekvivalencia attól függően mást jelent, hogy a fordítás nyílt (overt translation) vagy 

rejtett (covert translation). A nyílt fordítás funkciója az, hogy az eredeti szöveg 

funkciójához, az eredeti nyelvi-kulturális közegben, hozzáférést biztosítson más 

nyelvben. Ennek révén betekintést nyerhet az olvasó a másik közegbe. A rejtett 

fordítás célja az eredeti funkciójának betöltése más diskurzuskeretben – ebben 

lehetséges a funkcionális ekvivalencia. A funkcionális ekvivalencia elérésének módja a 

kulturális szűrő (cultural filter), mely a pragmatikai paraméterek eltolására alkalmas. 

„Mintha a forrásnyelvi szöveget a célnyelvi kultúrába tartozó közönség szemüvegén át 

szemlélnénk” (House 1997:72). 
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House értékelési modelljében sokban támaszkodik a firth-i tradícióra, Crystal és 

Davy, továbbá Hymes műveire. Így alakítja ki azt a 8 dimenziót, amelynek mentén a 

szövegek összehasonlíthatók: 

 

a. A nyelvhasználó dimenziói 

1. földrajzi eredet, 

2. társadalmi osztály, 

3. idő 

b. A nyelvhasználat dimenziói 

1. médium: egyszerű/komplex (írott vagy beszélt szöveg, vagy néha beszélt?), 

2. részvétel: egyszerű/komplex (monológ vagy sem?), 

3. társadalmi szerepviszonyok, 

4. társadalmi attitűd, 

5. szakterület (pl. tudományos, hirdetési nyelvezet). 

 

Az értékelés azon alapul, hogy ha ezen szövegelemzési dimenziók alapján 

egyezik a két szöveg, akkor a szöveg funkciója is azonos lesz. Ehhez először a 

forrásszöveget kell részletesen elemezni a fenti kategóriák alapján, majd a célszöveget, 

majd a két szöveget össze kell vetni az egyezési fokok összehasonlítása szempontjából, 

és relativizálni kell az eredményeket a szövegfunkció alapján. Hibát akkor találunk, ha 

a két szöveg összevetésekor valamelyik dimenzióban eltérés tapasztalható. 

House kétféle hibát különböztet meg: covertly erroneous error és overtly 

erroneous error, azaz rejtett vagy nyílt fordítási hibák. Nyílt hiba a jelentéseltérés 

(kihagyás, bővítés, helyettesítés stb.) és a célnyelv rendszerének megsértése (nyelvtan, 

nyelvhasználati szokások). Rejtett hiba a fenti dimenziók mentén történő eltérés. A 

minőséget House a hibák alapján és az alapján állapítja meg, hogy a két szöveg 

funkciója mennyire egyezik. 

House leíró jellegű vizsgálatokat végez, nem tér ki az okok elemzésére. Példáit 

különböző műfajú szövegekből veszi. 

A mű átdolgozott kiadásában House korábbi modelljének dimenzióit lecseréli 

Halliday és Hasan hármas felosztására: a regiszter három összetevője, a field, a tenor 

és a mode, valamint a műfaj kap központi szerepet. House új definíciója szerint a 

fordításnak meg kell tartania a forrásnyelvi szövegnek nem csupán a funkcióját, hanem 
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a műfaját is, ellenkező esetben nem fordítás. A fordításból két típust különböztet meg: 

a nyílt és a rejtett fordítást (ugyanúgy, mint korábban a nyílt és rejtett hibákat). Nyílt 

fordítás az, amiről tudhatjuk, hogy fordítás – ez funkcionális, műfajbeli, regiszterbeli 

és szövegtani ekvivalenciára törekszik, nem alacsony szintű ekvivalenciára. Rejtett 

fordítás az, amikor pragmatikailag nem hangsúlyos a szöveg fordítás mivolta. Erre az 

eljárásra akkor van szükség, amikor a célnyelvi szövegen nem látszhat, hogy fordítás. 

House az új kiadásban elismeri, hogy ekvivalencia csupán a rejtett fordítások 

esetében lehetséges, mivel a nyílt fordítások nem tudják ugyanazt a funkciót betölteni a 

célkultúrában, mint a forráskultúrában – hiszen egyértelműen fordítások, és nem 

eredetiek. 

2.2.2. Christiane Nord 

Christiane Nord fő műve, a Translating as Purposeful Activity 1997-ben jelent 

meg, ugyanabban az évben, mint House új modellje. Nord egyértelműen 

funkcionalista, és Reiss és Vermeer munkásságát fejleszti tovább – és némileg 

korlátozza. Egyetért Vermeerrel abban, hogy a célszöveg létrejöttének szituációja eltér 

a forrásszövegétől időben, helyben és néha médiumban. Így a szöveg jelentése a nyelvi 

kódon, a szövegen kívül található. Úgy gondolja, hogy a jelentés értelmezése a szöveg 

felhasználójának személyes tapasztalatain alapul: 

 

A szöveg befogadója számára a szöveg értelmét maga a befogadója adja. 

Különböző befogadók (vagy ugyanaz különböző időpontokban) más értelmet 

találnak ugyanabban a szöveganyagban. Azt is mondhatjuk, hogy a szöveg annyi 

szöveg valójában, ahányan olvassák. (Nord 2001) 

 

Nord azonban nem ért egyet a korlátlan szabadsággal, amit Reiss, Vermeer és 

Holz-Mänttäri ad a fordítónak, ezért bevezeti a lojalitás fogalmát, ami a fordítók 

felelőssége a partnereik iránt olyan esetekben, amikor eltérő nézetek vannak arról, 

milyen a ’jó’ fordítás. Partner a forrásszöveg írója, az ügyfél vagy a fordítás 

megrendelője, a célszöveg olvasója, és maga a fordító. A lojalitás révén a fordító 

feladata, hogy egyrészt ne hazudtolja meg a forrásnyelvi szöveg írójának szándékát 

(Nord 2005), másrészt pedig feleljen meg a célnyelvi közönség elvárásainak. A 

lojalitás abban különbözik az ekvivalenciától, hogy az ekvivalencia nyelvi vagy 



 21 

stílusbeli hasonlóságot vár el a forrás- és célszöveg között, kommunikációs szándékról 

nem beszél. 

Nord a célszövegnek a forrásszövegtől eltérő funkcióiról is ír. Némileg 

hasonlóképpen, mint House, megkülönbözteti a dokumentáló fordítást (documentary 

translation) és az instrumentális fordítást (instrumental translation). A dokumentáló 

fordítás „célja a célnyelven egy kommunikatív interakció dokumentálásának 

létrehozása, amelyben a forráskultúra közlője a forráskultúra közönségével a 

forráskultúra feltételei között a forrásszövegen keresztül kommunikál” (Nord 

1997:138), míg az instrumentális fordítás célja a forráskultúra közlője és a célkultúra 

közönsége között létrejövő új kommunikatív interakciót megvalósító célnyelvi eszköz 

létrehozása. A dokumentáló fordítás általában metatextuális funkcióval rendelkező 

fordítás, míg az instrumentális fordítás azonos funkciókat tölthet be, mint a 

forrásszöveg: ha van különbség a két szöveg funkciói között, heterofunkcionális 

szövegekről beszélünk. Nord bevezeti még a homológ fordítás fogalmát, ahol a 

célszöveg ugyanannyi eredetiséget tartalmaz a célnyelvi kultúraspecifikus szövegekhez 

képest, mint a forrásszöveg a forrásnyelvihez képest. 

Nord a korábban bemutatott funkcionalistákkal ellentétben alaposan elemzi 

fordítás előtt a forrásszöveget, mivel ennek információtartalma adja a célnyelvi szöveg 

információtartalmának alapját. A fordítás előtti elemzés segítségével eldönthetjük, 

hogy kivitelezhető-e a fordítási projekt, milyen szövegegységek fordíthatók 

funkcionálisan, és milyen stratégiával lehet leginkább olyan szöveget létrehozni, 

amelyik a fordítási útmutatónak megfelel (Nord 1997:62). Nord számára a skopos a 

fordítási útmutató része, azaz a fordítást kezdeményező személy dönt minden esetben a 

skoposról. Vermeerrel egyetértve úgy gondolja, hogy a skopos alku tárgya, és a fordító 

és a megrendelő közötti egyeztetések eredményeképpen jön létre. 

Nord pragmatikai (a cél módosítása), konvenciókhoz kapcsolódó (a 

célközönségnek nem megfelelő adaptáció), nyelvközi (szintaktikai, szemantikai) és 

szövegspecifikus (stílusbeli) problémákat is elemez, és javaslatokat tesz a fordítási 

folyamat során követendő lépésekre (Nord 1997, pontosítás O'Brien, Choudhury, van 

der Meer, Aranberri 2011).  

Nord (1991) konstitutív és szabályozó konvenciókról beszél, az előbbi határozza 

meg, mi számít fordításnak egy adott közösségben, az utóbbi pedig azt, hogy melyek 

az általánosan elfogadott formái bizonyos fordítási problémák kezelésének a szöveg 
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alatti szinten – ennyiben tehát elég közel áll Chesterman elvárás- és 

folyamatnormáihoz. 

Nord (1997:73-79) a hibát mint „nem funkcionális fordítást” definiálja, és a 

következő kategóriákat határozza meg: 1. pragmatikai hiba, 2. kulturális hibák, 3. 

nyelvi hibák, 4. szövegspecifikus hibák. A hibák megsértik a fordítás funkcióját, a 

szöveg koherenciáját, a szövegforma szövegtípusát, a nyelvi konvenciókat, a kultúra- 

és szituációspecifikus konvenciókat és feltételeket, és a nyelvi rendszert. Ezek nem 

megfelelő megoldások.  

A funkcionalisták legfontosabb eredményeiket a szakfordítás, azon belül a 

fordításoktatás területén érték el, noha az általános fordításelmélet az irodalmi 

fordításra is kiterjed. A legfőbb kritikák az elméletet pont az irodalmi szövegek 

fordítása esetében érték, mások, például Pym és a posztmodern szemléletet vallók, 

azért támadják, mert ezzel a szemlélettel módosítható a szöveg értelme, és a fordítást 

bármely megrendelő elvárásai szerint alakíthatják. A tantermi funkcionalista 

fordításértékelésről lásd még Colina (2008, 2009) munkáit. 

2.2.3. Egyéb kutatások 

Ernst-August Gutt (1991) relevanciaelmélete tartalmaz fordításértékelési 

szempontokat. Gutt szerint a fordítás értelme attól függ, hogy a befogadók képesek-e 

következtetni a különböző kontextuális tényezőkkel való interakciók alapján. Így Gutt 

elméletében az értelmezés, méghozzá az egyéni értelmezés elsődleges – ezt pedig a 

hibák megállapítására igen nehéz alkalmazni. 

Anthony Pym (1992) bevezeti a bináris és nem bináris hibák fogalmát: bináris 

az, ahol egyértelmű a döntés, hogy valami hiba-e vagy sem, nem bináris pedig az, ahol 

nehéz eldönteni, hibáról van-e szó. 

Basil Hatim és Ian Mason (1997) külön fejezetet szentel a fordítási hibáknak, és 

példákon keresztül szemléltet néhány regiszterhibát, kontextushibát, pragmatikai hibát 

és szemiotikai hibát. Megállapítják, hogy a helyi hibák gyakran az egész szövegre 

kihagynak, ezért kontextusérzékeny értékelésre van szükség. 

Susanne Lauscher (2000) cikke képet ad a fordításértékelés nehézségeiről, arról, 

hogy az elméleti modellek a gyakorlati értékeléssel nehezen összeilleszthetőek. Egy 

angol-német fordítás bemutatásán keresztül Lauscher bemutatja, hogy az értékelésnek 
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esetinek kell lennie, és – a funkcionális megközelítéssel összhangban – bizonyítja, 

hogy a fordítás minősége konszenzus kérdése. 

Louise Brunette (2000) a fordításértékelés terminológiáját tekinti át cikkében, és 

öt értékelési eljárásról beszél az értékelés célja alapján. A translation quality 

assessment (TQA) célja ellenőrizni, hogy a szakmai szintet elérte-e a fordítás – a 

fordító bevonása nélkül. A quality control egy- vagy kétnyelvű lektorálás igény szerint 

a fordító bevonásával, a pragmatic revision esetében nincs kapcsolat a fordító és a 

lektor között, a didactic revision célja a fordító képességeinek javítása, a fresh look 

pedig csak célnyelvi átolvasás. Brunette későbbi kutatásai a lektorálásra vonatkoznak. 

Brunette a GREVIS projektben úgy találta, hogy a kétnyelvű lektorálás pontosabb 

eredményeket hoz, mint az egynyelvű (Brunette-Gagnon-Hine 2005). 

Malcolm Williams (2009) az argumentáció oldaláról közelíti meg a 

fordításértékelést, és sikeres fordításnak azt tekinti, amely az argumentáció 

makrostruktúráját átemeli. Érdeme ugyanakkor, hogy az értékelést kvantitatív és 

kvalitatív oldalról egyaránt megközelíti, és a következő szempontokat veti fel a 

minőségértékeléssel kapcsolatban: 

- az értékelő személye, 

- a célnyelvi szigorúság foka, 

- a transzferhibák komolysága, 

- mintavételezés vagy a teljes szöveg elemzése, 

- a minőség kvantifikációja, 

- a hibák súlyossági fokai, 

- több szintű értékelés, ezek egyesítése, 

- a minőségértékelés célja/funkciója. 

Ljuba Tarvi (2004) a fordításértékelést mikroszinten végzi, az általa bevezetett 

tokenekvivalencia-módszer segítségével. Művében az Anyegin fordításait hasonlítja 

össze. 

Daniel Gouadec (2010) három minőségi szintet határoz meg: rough-cut (durva, 

nyers fordítás), fit for delivery (leadásra megfelelő), fit for broadcast (közlésre 

megfelelő). A minőségi szintek leírásához három „területet” határoz meg: 

1. nyelvi-stilisztikai-retorikai-kommunikatív terület, 

2. tényszerű-műszaki-szemantikai-kulturális terület, 

3. funkcionális-ergonómiai terület. 
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A MeLLANGE projekt, amely 2007-ben fejeződött be, és számos egyetem és 

fordítói szervezet együttműködésével folyt, fordítási hibakorpuszt gyűjtött, és egyúttal 

egy hibatipológiát is felállított. A Learner Translator Corpus 10 nyelven tartalmaz 

fordításokat, főként hallgatóktól, és a benne található hibák hasznosak lehetnek a 

fordításoktatásban. A korpuszt a Leeds-i Egyetem vette át, és a 

http://corpus.leeds.ac.uk címen érhető el. 

Claudia Angelelli (2009) a fordítói képességek mérésére kíván tesztet felállítani. 

Ehhez áttekinti a tesztelés alapkérdéseit: milyen aspektusokat kell mérni, miért 

használnak egyes technikákat, és nem másokat, hogyan kell a teszteket kifejleszteni és 

validálni, mikor, hol és milyen gyakorisággal hajtják végre a tesztet, ki a célközönség, 

kinek szól az eredmény? Kiemeli a tesztelés validitását (azaz hogy tényleg azt méri-e a 

teszt, amit mérni kíván), a megbízhatóságát (azaz megismételhető-e a teszt, és 

ugyanolyan eredményeket hoz-e, illetve két különböző értékelő más eredményeket ad-

e), a teszt valószerűségét, közelségét a tényleges munka során előforduló szituációkhoz 

és a feladat valószerűségét (például elég idő, segédeszköz stb. áll-e rendelkezésre). 

Ezután a construct, a fordítói kompetencia, továbbá a nyelvtanulási kompetenciamérés 

irodalmát tekinti át, melynek nyomán a kommunikatív fordítási kompetencia construct-

ját határozza meg, amely a nyelvi kompetenciából, a szövegkompetenciából, a 

pragmatikai kompetenciából, továbbá a stratégiai kompetenciából áll – ez utóbbi azt 

jelenti, hogy mennyire képes a fordító megtalálni a számára szükséges eszközöket, 

amelyek átsegítik a fordítási nehézségeken. Angelelli az értékelést a rubric, egy 

többértékű űrlap segítségével képzeli el, amelyben a négy komponenst 5 fokozatú 

skálán kell értékelni, definíciók alapján. Nem Angelelli az egyetlen, aki a rubric-alapú 

értékelést javasolja: Michael et al (2011) szintén ezt a megközelítést alkalmazza. 

Mossop (2001) a minőséget a lektorálás oldaláról közelíti meg. A fordítást és a 

lektorálást egyaránt a fordítási útmutató határozza meg, amely lehet explicit, a korábbi 

munkák révén implicit vagy a fordító által külön kért. Mossop megemlíti az idő és a 

minőség kapcsolatát, azaz hogy a teljes lektoráláshoz idő kell, továbbá a gépi 

fordítások lektorálását. Különbséget tesz a minőségértékelés és a minőségbiztosítás 

között, és ír a minőségbiztosítás preventív intézkedéseiről. Mossop 4 csoportba oszt 12 

hibatípust: 
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A. Jelentésátviteli problémák 

1. Pontosság 

2. Teljesség 

B. Tartalmi problémák 

3. Logika (Van-e értelmetlen vagy ellentmondó állítás?) 

4. Tények (Vannak-e tényszerű, elvi vagy matematikai hibák?) 

C. Nyelvi és stílusbeli problémák 

5. Olvashatóság (Smoothness) 

6. A nyelv megfelelő-e a fordítás felhasználói számára? (Tailoring) 

7. Megfelelő-e a stílus, terminológia, frazeológia a műfaj esetében?  

 (Sub-language) 

8. Idiomatikus a nyelvhasználat? 

9. A nyelvtan, helyesírás, központozás helyessége (Mechanics) 

D. Problémák a megjelenítéssel 

10. Tördelés 

11. Tipográfia 

12. A dokumentum elrendezése (oldalszám, lábjegyzetek, tartalomjegyzék stb.) 

 

Cay Dollerup (Dollerup & Loddegaard 1994) szintén szolgál hibatipológiával, 42 

fordítási problémát sorol 7 csoportba: 

 

1. Szöveg (kihagyás, betoldás, pontatlan ellenőrzés), 

2. Helyesírás (nagybetűk, egyszerű szavak, összetett szavak, beékelődés), 

3. Központozás (vonatkozói mellékmondatok, tárgyi mellékmondatok, egyéb), 

4. Szavak (alapszókincs, ritka szó, idiómák és kifejezések, szerkezetek, egyes 

szám – többes szám, tükörfordítás, hamis barát, kontamináció, ekvivalencia, 

rendhagyó igék, szófajváltás, nyelvtani nem), 

5. Grammatika (alany-állítmány egyeztetése, egyéb egyeztetés, birtokos, névelő, 

elöljáró, a határozó alakja, a határozó helyzete, jelentés nélküli szavak, igeidők, 

segédigék, összehasonlítás, utalások), 

6. Előadásmód (kollokációk, tükörfordítás, mondatszerkezet, idiomatikus 

nyelvhasználat, stílus, pontosság, szórend), 

7. Egyéb megjegyzések. 



 26 

Egyetértek Dróth Júlia (2001) kritikájával, aki a csoportosítást túl lazának tartja, 

és aki szerint a 42 kategória túlságosan sok. Dróth kritizálja azt is, hogy Dollerup a 

nyelvi jelenségek felől közelít, nem pedig a szövegtani jelenségek felől, így a 

pontosság, stílus stb. nehezen értelmezhető. 

Klaudy Kinga (2005) nem egyféle hibatipológiát ad. Megállapítja, hogy a 

fordításértékelés eltér a fordítási gyakorlatban („az életben”), a fordítóképzésben és a 

vizsgán, és mindenhol más az értékelés célja. Arról is beszámol, hogy a fordítási 

hibákat más és más profilú értékelők (nyelvtanárok, gyakorló fordítók, nyelvészek, 

fordításpedagógusok) másképpen csoportosítják, és az ELTE gyakorlatából példákat is 

hoz. A következő négy tipológiafajtát határozza meg cikkében, és mindegyiknél 3-5 

hibafajtát határoz meg: 

 

I.   A hibák okából kiinduló tipológia  

II.  Az információ átadásának sikerességéből kiinduló tipológia 

III. Nyelvészeti kategóriákra alapozó tipológia 

IV. A hiba előfordulásának szintjéből kiinduló tipológia 

 

Vitatkoznék azonban Klaudy véleményével, hogy a fordítási gyakorlatban nincs 

szükség értékelésre: annál a döntésnél, hogy kit alkalmazzanak fordítóként, még a 

legkisebb fordítóiroda is szokott értékel(tet)ni. 

Dróth Júlia (2011) tanulmánya a fordításértékelési módszereket veti össze a 

gyakorlatban és a fordítóképzésben. Megállapítja, hogy az értékelési módszerek 

összevetéséhez szükséges összehasonlítani az értékelési szituációt, az értékelés célját, a 

fordítási kompetencia fogalmát (vö. Angelelli 2009), az értékelés minősítését, 

referenciáját, módját és technikáját, a szöveg nehézségi fokát és a hibatípusokat. Négy 

piaci hibatipológiát és öt fordítóképző intézmény több kurzusának gyakorlatát veti 

össze, és megállapítja, hogy a piaci szempontok egységesebbek, továbbá hogy a 

leggyakoribb tíz értékelési szempont közül öt a fordítóirodák és a fordítóképzők 

értékelési rendszerében egyaránt megtalálható: terminológia, stílus/regiszter, formázás 

(számítógépes eszközök, kiadványszerkesztő programok), nyelvtan, helyesírás. 

Joanna Drugan (2013) a fordítás minőségi kérdéseit nem csupán a fordítás 

végtermékének szempontjából vizsgálja, hanem a fordítás előállítása során használt 

eszközök hatását is megvizsgálja a fordítás minőségére. 
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2.3. Összefoglalás 

A fordítástudományi irodalom áttekintése során megvizsgáltam az ekvivalencia 

és a fordítói normák jelentését, a szövegnyelvészeti megközelítéseket és a 

funkcionalista elméleteket. Bemutattam House és Nord munkásságán kívül a 

fordításértékelés újabb irodalmát, amely több kapcsolatot mutat a fordítás 

gyakorlatával.  

A fenti rövid áttekintésből szándékosan kihagytam a fordítói kompetenciáról és a 

fordítás egységéről szóló részeket, és nem tárgyaltam a fordítói döntések mögött rejlő 

motivációk irodalmát sem. A gépi fordítás értékelését – és az arra irányuló emberi 

értékeléseket, mint amilyen például Juan Sager modellje – szintén kihagytam. Ez 

utóbbiról jó összefoglalást ad Varga Ágnes (2011) és Aranberri és Choudhury (2012).  

A fenti áttekintésből látható, hogy megállapítani, mi a fordítási hiba, nem 

egyszerű, és az elvárások specifikációja, a skopos, a fordítási útmutató, a construct 

meghatározása mind-mind segít abban, hogy a lektorok közelebb kerüljenek a 

megértéshez, azaz a fordításhoz „használati útmutató” kell. Nem könnyű a 

fordítástudós feladata, hiszen ha nem korlátozza magát a szövegek kiválasztásában, 

minden elmélet szinte szükségszerűen bírálat tárgyává válik – néha jogosan, néha nem. 

Mossop és Dollerup konkrét hibafajtákat nevez meg, és ugyanezt teszik a következő 

fejezetben bemutatandó szabványok is. Ezek azonban csak bizonyos fordításoknál 

alkalmazhatóak – de mivel a műszaki, jogi, orvosi fordítások teszik ki a fordítási piac 

jelentős részét, megéri figyelmünket ezekre összpontosítani, ahol a skopos viszonylag 

egyszerű, és ahol a fordítási útmutatók létrehozása megéri a megrendelőknek. 
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3. Hibatipológiák a minőségbiztosítási szabványokban 
Abban mindenki egyetért, hogy a fordítási hibák nem egyformák, többféle típust 

különböztetünk meg. Ha a fordítást transzferfolyamatként értelmezzük, akkor 

háromféle hiba lehetséges: a forrásnyelvi szöveg hibája – ez az, amely a 

fordításértékelő vizsgálatán kívül esik, leggyakoribb formája az eredeti szöveg 

pontatlansága illetve érthetetlensége, amely következhet a kontextus hiányából vagy a 

nyelvtani szerkezet sérüléséből –, a nyelvi transzfer során keletkező hiba – ide tartozik 

például a félrefordítás, a kihagyás/beszúrás, a terminusok fel nem ismerése –, és a 

célnyelvi szöveg hibája – a központozási hibák, az elgépelések, továbbá a téves 

terminushasználat. Bizonyos hibák egyértelműen a fordítóra vezethetők vissza (például 

a kihagyás, a helyesírási hibák), mások oka a forrásszöveg (többértelműségből 

következő félrefordítás, inkonzisztens terminológiahasználat a forrásszövegben), 

megint mások oka pedig a fordítás előkészítésének hiánya (a stílusútmutató és a 

szószedet hiánya miatti problémák). A fordítás előkészítésének hiánya attól függetlenül 

gondot okoz, hogy csoportos fordításról vagy egyéni fordításról van-e szó – csupán 

annyi a különbség, hogy egyéni fordításnál a fordító maga készítheti elő a fordítást, 

míg csoportos fordításnál más személy munkájára kell, hogy hagyatkozzon. Minden 

hibának oka az információhiány: a célnyelvi kultúrával, a helyesírással kapcsolatos 

ismeretek, a forrásnyelv ismerete, a megrendelő célnyelvi konvencióinak, meglévő 

fordításainak ismerete, a témakör (pl. szoftverlokalizáció) alapvető konvencióinak 

ismerete (pl. hogyan fordítunk lokalizált szoftverhez és nem lokalizált szoftverhez 

leírást), a forrásszöveg tartalmával kapcsolatos információ teljességének hiánya, a 

fordítás céljával kapcsolatos információ hiánya stb. 

Az előző bekezdésből látható, hibatipológiát gyártani nagyon egyszerű, és az is 

kiderül, hogy csak a legritkább esetekben találkozhatunk „hibátlan” fordításokkal. A 

gyakorlatban azonban a hibákat észrevenni, súlyosság szerint értékelni, és besorolni az 

egyes kategóriákba már egyáltalán nem egyszerű. Ebben a fejezetben megvizsgálom, 

milyen általános modellek, kezdeményezések léteznek, majd a következő fejezetben 

összevetem ezeket a tipológiákat, modelleket néhány vállalat minőségértékelési 

modelljével. 
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A hibák és a minőség nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással. A 

minőségügyi modellek mindegyike tartalmaz hibatipológiát. Ezen modelleket 

tanulmányozva úgy találtam, hogy mindegyik modell a következő részekből áll: 

 

1. Alkalmazhatósági terület. Minden modell megmondja magáról, hogy milyen 

jellegű fordításra alkalmazható – azt is, ha mindenre alkalmazható, azt is, ha 

csak valamilyen részterületre.  

2. Alkalmazási előfeltételek. Minden modell leírja, mi szükséges a bennük 

felsorolt értékelések elvégzéséhez. Ez a hibakategóriákat tartalmazó modellek 

esetében (ez alól csak a TAUS DQF néhány modellje kivétel) lehet a feladat 

pontos specifikálása, stílusútmutató, és a szószedet. 

3. Maguk a hibakategóriák, vagy legalább a hibatipológia keretei, súlyossági 

értékekkel, hibadefiníciókkal. 

4. Az értékelési nehézségek feloldására szolgáló szabályok, javaslatok. Ide 

tartozik például, hogy a forrásszöveg hibáit figyelembe kell-e venni, ha igen, 

hogyan történjen a fordító büntetése ezek miatt, az, hogy ha nem egyértelmű a 

besorolás, mi alapján kell eldönteni, hová soroljunk egy hibát stb. 

 

3.1. A SAE J2450 modell 

A Society of Automotive Engineers (SAE) autóipari és repülésügyi 

szabványosítással foglalkozik. Ez a szervezet dolgozta ki az első fordításminőség-

mérési szabványt, amely egyszerűségével számos más szervezetnek példát mutatott. A 

SAE emelte be először a fordítások értékelését, a hibák meghatározását a 

szabványosítás, és ezáltal az ipari tervezés körébe. A SAE e szabvány által rámutatott a 

fordítás fontosságára a minőségi termék előállításában.  

A SAE J2450 egyszerűsége, könnyű érthetősége miatt mindenképpen az egyik 

leggyakorlatiasabb minőségmérési eszköz – a lektor könnyen, egyszerűen meg-

tanulhatja alkalmazását, csupán pár perc kérdése a modell megértése. Problémát okoz 

azonban, hogy az alkalmazhatósági területe igen szűk. 
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3.1.1. A SAE J2450 modell története és alkalmazásának feltételei 

A SAE J2450 szabvány tervezése 1997-ben kezdődött Kurt Godden vezetésével, 

és eredetileg a General Motors, a Ford és a Chrysler képviselői vettek benne részt, 

fordítóirodákkal együttműködve. 2001-ben adták ki a SAE recommended practice-et, 

majd a tervezet 2005-ben vált szabvánnyá. 

A SAE J2450 szabvány teljes neve „Quality Metric for Language Translation of 

Service Information”, eredeti alkalmazási köre nagyon speciális: csak a gépjármű-

szervízinformációk fordítására terjed ki. Ez az a dokumentáció, amelyet az autószerelő 

olvas csupán – nem tartozik így bele például a gépjármű használati útmutatója. Miért 

az autóiparban alakult ki az első minőségmérés hibatipológia útján? A 

szabványosításra, hatékonyságra örökké nyitott autóipar ekkorra már szabványosította 

a forrásnyelvi szövegeket kontrollált nyelvek alkalmazásával (Almqvist-Sagvall Hein 

1966, Bernardi-Bocsák-Posiel 2005, Means-Godden 1996), így logikus továbblépésnek 

tűnt ezek fordításának értékelése és szabványosítása. 

A szabvány feltételezi, hogy a rendelkezésre álló forrásszöveg jó minőségű 

(Dunne 2009), és funkcionális ekvivalenciát vár el az eredeti és a fordítás között. A 

SAE J2450 nyelvektől független, és egyaránt alkalmazható emberi fordításra, 

számítógéppel segített fordításra és gépi fordításra. A szabványnak nem része az 

oktatóanyag, ez külön elérhető (Bergeron 2007). Lektorok alatt elsősorban az             

ún. in-country reviewer-eket értjük, akik nem feltétlenül fordítók, hanem az adott 

célországban élő, annak nyelvét anyanyelvként beszélő szakemberek. Ők gyakran a 

vállalat értékesítésén vagy marketingjén dolgoznak, így a fordítást hasznossága 

szempontjából közelítik, fordítási képesítésük, tapasztalatuk nem feltétlen van. 

A SAE J2450 kimondja, hogy a fordítás minőségét csupán nyelvi hibákban méri, 

és nem veszi figyelembe a stílust, szóhasználatot, továbbá a formázási hibákat. 

A SAE J2450 azt ajánlja, hogy az értékelők fordítási hibát állapítsanak meg 

minden esetben, akkor is, ha a fordítási hiba a hibás forrásszövegre (többértelműség, 

egyéb hiba) vezethető vissza, azonban az ilyen hibákért az autóipari cég és a 

fordítóiroda kötött szerződés alapján ne a fordítóiroda feleljen. 

A szabvány nem határozza meg, hogy az értékelést mintavételezésesen vagy 

teljességében kell-e végezni. Mintavételezéses értékelés az, amikor a szövegből egy 

kisebb mintát kiragadunk, és annak eredményeit extrapoláljuk. 
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3.1.2. A SAE J2450 modell hibakategóriái 

A SAE J2450 hét hibakategóriát határoz meg, és minden hibakategóriánál két 

súlyossági szintet: komoly vagy kisebb hibákat. Minden hibához súlyosságtól és 

típustól függően pontszám tartozik: ezeket összeadva kapjuk meg a teljes szöveghez 

tartozó hibapontszámot, amely alapján meg lehet ítélni, hogy a szöveg átdolgozásra 

szorul-e, vagy elfogadható. Az 1. táblázatban felsorolom a kategóriák megnevezését és 

az egyes hibákhoz tartozó pontszámokat. 

 

1. táblázat: A SAE J2450 szabvány hibapontszámai  

a kategória és a súlyosság függvényében. 

Kategória Súlyos hiba 

pontszáma 

Kisebb hiba 

pontszáma 

Hibás terminus 5 2 

Szintaktikai hiba 4 2 

Kihagyás 4 2 

Szószerkezeti vagy 

egyeztetési hiba 

4 2 

Elgépelés 3 1 

Központozási hiba 2 1 

Egyéb hiba 3 1 

 

3.1.2.1. A hibatípusok bemutatása 

1.	  Hibás	  terminus	   	  

A SAE J2450 szabvány szerint „a terminus lehet egy szó, egy többszavas 

kifejezés, amely egy lexikai egységet alkot, egy rövidítés, betűszó, szám vagy 

tulajdonnév, ideértve a márkaneveket, bejegyzett márkaneveket, földrajzi neveket és 

személyneveket”. Terminológiai hiba ez alapján minden, ami: 

- az ügyfél terminológiai szószedetével nincs összhangban, 

- az autóipari terület de facto standard fordításainak ellentmond, 

- az azonos dokumentumban vagy dokumentumtípusban előforduló egyéb 

fordításokkal nincs összhangban, hacsak a forrásnyelvi terminus kontextusa 

miatt nincs szükség más fordításra (pl. többértelmű forrásnyelvi terminus), 
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- olyan fogalomra hivatkozik a célnyelven, amely tisztán és megkülönböztethetően 

eltér a forrásnyelvi terminus által meghatározott fogalomtól. 

 

A szabvány készítői tudták, hogy az ilyen terminológiai szabályozás nem vezet 

tökéletes eredményre, és erre példát is hoztak: az angol „replace” szó francia 

megfelelője egyaránt lehet „replacer” (visszahelyezni) és „remplacer” (kicserélni). Ha 

például az egyik szerepel a szószedetben, a másik nem, akkor a hibát maga a szószedet 

okozza. 

2. Szintaktikai hiba  

Szintaktikai hiba az, amikor: 

- a forrásszöveg rossz szófajjal szerepel a célszövegben, 

- a célszövegben helytelen nyelvtani szerkezetet alkalmaz a fordító, 

- szórendhiba van. 

3. Kihagyás 

A szabvány akkor beszél kihagyásról, amikor: 

- a forrásnyelven egy szövegrésznek nincs megfelelője a célnyelvi szövegben, és 

ennek következtében a célnyelven elvész a forrásszöveg értelmének egy része, 

- forrásnyelvi szöveget tartalmazó ábrát töröltek a célnyelvből. 

4. Szószerkezeti vagy egyeztetési hiba 

A szószerkezeti vagy egyeztetési hibák definíciója a következő: 

- szószerkezeti hiba, ha az egyébként helyes szó helytelen morfológiai alakban 

jelenik meg a célszövegben (hibás eset, nem, szám, igeidő, igekötő stb.), 

- egyeztetési hiba, ha legalább két szó a célnyelv nyelvtani szabályai szerint 

nincs egyeztetve. 

 

Bár a szabvány használja a morphological form kifejezést, mégis word structure 

error-ról (szószerkezeti hibáról) beszél. Külön megemlíti továbbá, hogy ide tartozik a 

hibás névelőhasználat. 

5. Elgépelés 

Elgépelésről akkor van szó, ha a célnyelvi terminus: 

- az ügyfél terminológiai szószedetétől eltérően van leírva, 

- a célnyelvi helyesírás elfogadott normáinak nem felel meg, 

- a célnyelvbe helytelen vagy nem odaillő írással kerül be. 
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6. Központozási hiba 

Központozási hibáról akkor beszélünk, ha a célnyelvi szöveg az adott célnyelv 

központozási szabályait megsérti. A szabvány példaként a sorszámnevek utáni 

ponthasználatot, illetve a kötőjelezési szabályokat hozza fel, továbbá a számnevek 

tizedesjelölőjének az írását. 

7. Egyéb hiba 

Ide tartozik minden olyan hiba, amely az előző kategóriákba nem sorolható be, 

de amelyeket a lektor hibának érez. Stilisztikai hibákat azonban nem szabad ebbe a 

kategóriába sem besorolni. A szabvány példaként az idiómák szó szerinti fordítását, a 

lexikailag helyes, de kulturálisan elfogadhatatlan fordításokat, a beszúrásokat, illetve 

az olyan hibákat hozza fel, amelynél a fordítás pont a forrásszöveggel ellenkező 

jelentéssel bír. 

3.1.2.2. Az értékelési szabályok („metaszabályok”) bemutatása 

A szabvány két ún. metaszabályról beszél: az első a típus szerinti besorolásra, a 

második pedig a súlyosság szerinti besorolásra vonatkozik. 

A típus szerinti besorolás metaszabálya azt mondja, hogy ha a lektor számára 

nem egyértelmű, hogy egy adott hiba melyik kategóriába esik, mindig haladjon a fenti 

sorrendben, és a legelső híbatípusba sorolja, amelyikbe belefér. Ha például a fordító 

helyesírási hibát ejtett egy kifejezésben, amely az ügyfél terminológiai szószedetében 

helyesen szerepel, az lehet terminológiai és elgépelési hiba is. Ilyen esetben azonban a 

lektornak a terminológiai hibát kell választani, mert az az első hibakategória a 

szabványban, míg az elgépelés csak az ötödik. 

A szabvány azt is leírja, hogy gyakorlatilag lehetetlen a súlyos és a kisebb hiba 

definíciójának megadása, és hogy mi számít súlyos hibának, arra csak javaslatot tud 

tenni: súlyos az a hiba, amely kihathat az autószerelő munkájára, vagy a fordított 

szöveg értelmére. Amennyiben a lektor nem tud dönteni, milyen hibának vegyen egy 

adott hibát, a szabvány azt javasolja, válassza minden esetben a súlyos értéket. Ez a 

második metaszabály. 

A hibakategória és a súlyosság együtt határoz meg egy pontszámot. Ezeket a 

pontszámokat összesítve kapjuk meg a fordítás hibáinak összpontszámát, amely 

alapján dönthetünk: megfelel-e a fordítás, vagy visszaküldjük-e átdolgozásra. 
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A metaszabályok logikája, amint azt látjuk, nem az egyes hibákra összpontosít, 

hanem inkább a fordítót vagy a fordítóirodát kívánja jellemezni: a pontszámok nem 

abszolútértékben fontosak, hanem összehasonlíthatóvá teszik az egyes fordítókat 

(hibaszám / 100 vagy 1000 szó), és mérhetővé teszik a fordítók minőségbeli javulását 

(ugyanazon fordító értékelése az idő múlásának függvényében). 

 

3.1.3. A SAE J2450 modell hibakategóriáinak értékelése 

1.	  Hibás	  terminus	   	  

A szabvány definiálja a terminus fogalmát, amely élesen szemben áll a wüsteri 

terminológiai iskolával, és sokkal inkább a fordítási terminológia (Lengyel 2004) 

fogalmának felel meg. Terminológiai szempontból a vállalat szószedetét tartja 

irányadónak, és nem figyel arra, hogy esetleg ebben is lehetnek hibák – ez már nem a 

fordító felelőssége. Ez nem meglepő, és megfelel a szokásos fordítóirodai 

gyakorlatnak. Ha azonban a vállalat nem rögzíti egy terminus fordítását, a fordítónak a 

feladata a kutatás: először a de facto standard autóipari fordításokban, majd az azonos 

dokumentumban vagy dokumentumtípusban. Ez a sorrend érdekes: a hangsúly a 

fordítás szabványosságára kerül, nem pedig a gyártó egyedi marketingértékeire. Ha 

azonban figyelembe vesszük, hogy szerelőknek készült szervízkönyvekről van szó, a 

motiváció érthető: a szerelő általában több márkával is foglalkozik a szervízben, és cél, 

hogy az egyes márkák ne keverjék össze, mert a szerelő nem vásárló, hanem partner, 

és ha a szerelő rosszul végzi a dolgát, az az autógyártóra is rossz fényt vet.  

2. Szintaktikai hiba 

A szintaktikai hiba célnyelvspecifikus, a szórend, nyelvtani szerkezet, szófaj 

célnyelvi elfogadhatóságáról szól. A felsorolás nem teljeskörű, de úgy gondolom, hogy 

a szabvány által lefedett fordítási esetekben megállja helyét: az igeidőváltás veszélye 

például nem forog fenn a gépkönyvek fordításánál. 

3. Kihagyás 

A kihagyás definíciója a funkcionális ekvivalencia szempontjából megfelelő, 

hiszen a kihagyást jelentésmódosuláshoz köti, azaz például a kohéziós eszközök 

használata a főnév ismétlése helyett nem jelent hibát. Érdekes észrevenni azonban, 

hogy bár a szabvány egyértelműen csak a nyelvi vonatkozásokat kívánja értékelni, a 

formázási vonatkozásokat nem, az ábra mégis bekerült példának a kihagyásnál 
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(„forrásnyelvi szöveget tartalmazó ábrát töröltek a célnyelvből”). Még érdekesebb, 

hogy ha a forrásnyelvi ábra nem szerepel a célnyelvi szövegben, és a forrásnyelvben 

nem volt az ábrán szöveg, az már nem minősül hibának, mivel nyelvileg az nem 

kihagyás. Ezt a megoldást furcsának találom, bár így a szöveg szöveg marad, formától 

függetlenül. 

4. Szószerkezeti vagy egyeztetési hiba 

A szabvány szerinti szószerkezeti hiba (hibás eset, nem, szám, igeidő, igekötő 

stb.) és egyeztetési hiba (ha legalább két szó a célnyelv nyelvtani szabályai szerint 

nincs egyeztetve) kategóriáit véleményem szerint csak egy hajszál választja el a 

szintaktikai hibától (a célszövegben helytelen nyelvtani szerkezetet alkalmaz a fordító), 

és a definíció és a metaszabály alapján valószínűleg sok lektor ezeket is a szintaktikai 

hiba kategóriába fogja besorolni. Szerencse azonban, hogy a szószerkezeti vagy 

egyeztetési hiba és a szintaktikai hiba pontszámai (4 és 2) megegyeznek, így elméleti 

vitát lehet nyitni a két hibafajta közötti különbségekről, de a fordítók munkáját ez nem 

befolyásolja. 

5. Elgépelés 

Érdekes, hogy a szabvány elgépelésről csak a célnyelvi terminusok esetében 

beszél, egy kevéssé fontos szó elgépelése nem számít elgépelésnek – talán csak az 

egyéb kategóriába besorolható. Természetesen a terminusok tágan vannak értelmezve, 

viszont az első metaszabály alapján már a célnyelvi terminus hiánya is terminológiai 

hibát jelent, így az a kérdés, hogy ha minden terminus a szószedetben helyesen 

szerepel, lehet-e egyáltalán elgépelés a szövegben? Logikailag egyértelmű, hogy ha az 

ügyfél elgépel egy terminust, akkor az az elgépelés kategóriában kell, hogy 

megjelenjen, ha a fordító is ugyanúgy átvette, de vajon erre érdemes külön kategóriát 

fenntartani? Véleményem szerint az elgépelés kategóriája a modellben – jelen definíció 

mellett – felesleges. Szinte csak azok fogják használni, akik nem olvassák el a 

definíciókat, de akkor pedig máshol fogják rontani a modell megbízhatóságát (például 

ha nem tartják be a metaszabályokat, az összevethetőség sérül). 

Feltételezem, hogy a terminológiai szószedet pontos követése – akár az 

elgépelések árán is – két dolog miatt vezérelhette a szabvány szerkesztőit: egyrészt a 

szószedetben található kifejezések számítógépes eszközökkel gyorsan megtalálhatók és 

cserélhetők, ha a terminológia változik, másrészt pedig a kis- és nagybetűhasználat 
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kérdése sokszor bonyolult helyesírási kérdéseket vet fel, és ilyen esetben a fordítónak 

követnie kell megrendelői döntéseit. 

Számunkra, európaiak számára, az elgépelés tehát nem fontos kategória: azonban 

a 3. aspektus („a célnyelvbe helytelen vagy nem odaillő írással kerül be”) fontos 

például a japán célnyelv esetében, ahol a hiragana, katakana és kanji betűk között 

sokszor lehet választani, de pontos szabályok határozzák meg, hogy mikor melyiket 

kell használni. 

6. Központozási hiba 

A szabvány itt említi a számnevek tizedesjelölőjének írását is – érdekes 

számomra, hogy ez egy hibakategóriába esett az egyéb írásjelekkel. Feltételezem, hogy 

ez foglalja el a súlyos kategóriát, mivel az, hogy valami 112,321 vagy 112.321, 

valószínűleg sokkal nagyobb problémát okoz az autószerelőnek, mint amikor kimarad 

egy vessző a mondatban. 

7. Egyéb hiba 

Az egyéb hiba a „minden más” kategóriája: ami a fenti kategóriákba nem 

kerülhetett bele, ide kerül. Az egyéb hiba csupán akkor jelent gondot, ha ennek aránya 

magas – az első metaszabály és az egyszerű logika alapján elvárás lenne, hogy ide 

kevesebb hiba kerüljön, mint bárhová máshová, mivel a hibatipológia akkor 

megbízható, ha az „egyéb” kategóriába csak néhány marginális eset kerül – azok, 

amelyeket érdemes külön megvizsgálni. Az „egyéb” típus azonban arra csábíthatja a 

lektort, hogy olyan hibákat is besoroljon ide, amelyek nem igazi hibák. Ahogy a 

későbbiekben láthatjuk, a lektorok hajlamosak a stilisztikai hibát idesorolni, noha azt a 

modell explicit kizárja. 

Elsőre meglepőnek találtam, hogy a modellből hiányzik a félrefordítás 

kategóriája. Ez azonban a modell alkalmazása közben nem jelent gondot: a 

félrefordítás egy kihagyás és egy beszúrás. Ha itt terminológiai probléma van, a 

félrefordítást az első kategóriába kell beszúrni. Ha egyéb félrefordításról vagy 

pontatlanságról van szó, a kihagyások közé kell sorolni a hibát. A beszúrás a végső 

verzióban nem képvisel külön hibakategóriát, ezért az egyéb hibák közé tartozik. 

Érdekes lenne azonban elemezni az egyéb hibák fajtáit, eloszlását, és ebből 

továbbfejleszteni a modellt. 
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3.1.4. A SAE J2450 modellel kapcsolatos tapasztalatok 

A SAE J2450 alkalmazásáról Don Sirena, a General Motors fordításért felelős 

vezetője számol be a Translation Directory-ban megjelent cikkében (Sirena 2004). A 

J2450 bevezetése után a fordítások hibaaránya 90%-kal csökkent, a fordításokra 

fordított idő 75%-kal csökkent, míg a költségek 80%-kal csökkentek a General 

Motorsnál. Hozzá kell tenni természetesen, hogy ez 2004-es adat, és 2004-ben a 

csoportos vagy kollaboratív fordítás (collaborative translation) még egyáltalán nem 

terjedt el, így ezt a minőségi javulást valószínűleg a SAE J2450, mint kommunikációs 

eszköz bevezetésének lehet tulajdonítani – hiszen ezzel egyértelműsítették a 

hibakategóriákat, megmondták a fordítóknak, mi számít hibának és mi nem, és ezt a 

lektorokkal is közölték, és visszajelzést adtak a fordítóknak. 

Don Sirena beszámolója érdekes olyan szempontból, hogy megmutatja, a 

technológia csupán segíti a folyamatokat, de technológia nélkül is a következetes 

folyamatmenedzsmenttel a fordítás területén is kiváló eredményeket lehet elérni. A 

SAE J2450 azzal, hogy kizárja a stilisztikai értékelést és a szöveg felszínén meg nem 

jelenő elemek értékelését a fordítás értékelése során, és konkretizálja a 

fordításértékelést, közelebb hozza a beszállítót és a lektort, és lehetővé teszi a hosszas 

egyezkedések elkerülését – a beszállító tudja, mit vár el a megrendelő „minőségi 

fordítás” címén. 

Sirena rámutat arra is, hogy nem csupán a fordító lehet rossz – a General Motors 

először a lektorokat tesztelte gondosan előkészített szöveggel. 3 potenciális beszállító 

tudta követni a SAE J2450 szabályait, kettő azonban nem. Az értékelési hibák két okra 

voltak visszavezethetők: 

 

1. A példadokumentumokat a lektor nem volt képes összehasonlítani a céges 

terminológiai szószedettel. Ott is hibás terminust jeleztek, ahol a terminus 

szerepelt a GM glosszáriumában. Egy megfelelően nagy szószedet esetében 

ugyanis automatikus eszközök nélkül terminológiai ellenőrzést végezni igen 

nehéz. Ahogy azt dolgozatomban bemutatom, manapság már léteznek 

automatikus eszközök, amelyek ugyan 100% hatékonysággal nem tudják 

megállapítani a terminológiai hibákat (egyrészt azért, mert nem minden 

terminus fordul elő terminológiai helyzetben, és ilyenkor más fordítás 

alkalmazható, másrészt azért, mert a bonyolult morfológiájú nyelvek esetében a 
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terminusfelismerés kihívást okoz, hiszen sok terminus vagy új, vagy 

szakterületfüggő, így nem szerepel ragozási szótárakban), de alkalmasak arra, 

hogy megjelöljék a potenciális hibákat, amelyeket a lektor érvényesít. 

2. A lektorok nem tudnak elszakadni a stilisztikai értékeléstől, és az „egyéb” 

kategóriába stilisztikai hibákat is besoroltak. 

 

A hibaarány csökkenése a hibák pontos definíciójából és az egyeztetett 

mérésekből adódott. A fordítások átfutási ideje azért csökkent, mert nem kellett 

többször oda-vissza küldeni a fordítást a stilisztikai hibák - vagy csupán ízlésbeli 

különbözőségek - miatt. A fordítás költsége pedig a folyamat bevezetése révén 

csökkent: három év alatt a lefordított szövegek hibaaránya olyan szintre csökkent, 

amely már nem volt szignifikánsan magasabb a fordított + lektorált szövegek 

hibaarányánál, így idővel a lektorálást kiiktatták. A költségcsökkentés másik része 

pedig - bár a cikk erre csak utal, nem egyértelműsíti - abból következett, hogy a 

hibákat nem csupán az éppen fordított anyagokban, hanem a fordítómemóriában is 

értékelték és észlelték, így a hibás fordítómemória-találatokat kiiktathatták, így az 

onnan jövő találatokat egy idő után már nem kellett lektorálni. 

3.1.5. A SAE J2450 modell továbbfejlesztése 

A SAE J2450 nem kíván általános, mindenre kiterjedő minőségértékelő 

szabvánnyá válni, de mivel a szabványban meghatározott hibakategóriák általános 

érvényűek, sok esetben alkalmazzák továbbfejlesztve más területeken is (Schütz 1999). 

A szabvány első módosításai már a J2450 szabványosítása előtt megjelentek és 

teret nyertek. Schütz (1999) például  

 

- a hibás terminusok kategóriáját leszűkíti a wüsteri terminológiára,  

- benne hagyja külön kategóriaként a „felesleges szövegeket” (superfluous text) 

(amelyek az első SAE-javaslatban még külön kategóriaként szerepeltek, majd 

bekerültek az „egyéb” kategóriába),  

- megtartja a kihagyást,  

- a szintaxist és a szószerkezeti vagy egyeztetési hibát átalakítja, és csinál 

belőlük egy morfológiai és egy grammatikai hibakategóriát,  
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- és a kontrollált nyelvre és a gépi fordításra összpontosítva felvesz még két 

kategóriát, a stilisztikai áthágásokat (style violation) és az SGML 

struktúrahibákat.  

 

Az egyéb kategória Schütznél is megmarad. A stilisztikai áthágásokat pontosan 

definiálja: csupán azokat érti ez alatt, amelyek kifejezetten megsértik a kontrollált 

nyelvben meghatározott szabályokat. Ezen felül két hibatípust sorol még ide: a 

megfelelő megszólítást (honorifics) és a kódlap/írásrendszer-hibákat (ez a SAE J2450 

szabványban az elgépelés kategóriába tartozik). Schütz ezzel a módosított modellel az 

autóipari fordításoknál maradt – azonban a modellt géppel fordított szövegekre kívánta 

alkalmazni. 

A SAE J2450 szabvány azonban kilépett eredeti alkalmazási köréből, és új 

verziói születtek: Bergeron (2007) beszámol róla, hogy a szabványt kiterjesztették a 

gyógyszeriparra és az orvosi eszközgyártókra, továbbá a gépgyártásra, és készítettek 

ezekhez oktatóanyagot is. 

 

3.2. A LISA QA modell 

A Localisation Industry Standards Association (LISA) által kiadott LISA QA 

modell széles körű, általános megoldást nyújt a fordítások minőségének értékelésére, a 

hibák felismerésére. A modell sokkal tábban értelmezi a fordítást, mint a SAE J2450, 

és nem csupán a szövegre, hanem a fordításra, mint produktumra teljes egészében 

kiterjed – foglalkozik az ábrákkal, a tartalomjegyzékkel, a szöveg és a szöveg 

témájának lokalizációjával kapcsolatos kérdésekkel stb. Véleményem szerint a LISA 

QA modell legnagyobb eredménye, hogy kiváló áttekintést ad arról, milyen nyelvi és 

nem nyelvi tényezőkre kell figyelni a fordítás során, éppen ezért a fordítási kurzusokon 

is oktatni kellene. A LISA QA modell ezért jóval bonyolultabb is a SAE J2450 

modellnél. 

A LISA 2011-ben csődbe ment, és ezzel együtt sajnos a LISA QA modell is 

eltűnt eredeti formájában az internetről. Sikerült a LISA QA modell 3.1 verziójának a 

használati útmutatójához és a helyes gyakorlatokat bemutató best practice guide-hoz 

hozzájutnom, ezért a modell bemutatása során az itt olvasottakra hagyatkozom. 

Ironikus módon azonban a LISA QA modellhez tartozó szoftver és a bemutatott 
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hibakategóriák különböznek: a leírás 7 ún. lektorálási feladatról (review task) ír, és a 

szoftver felhasználói felületén tényleg 7 lektorálási feladat is jelenik meg, a 

hibakategóriák bemutatásánál azonban csak 6 – és ráadásul a szoftvertől eltérő – 

feladatot látunk. A hét lektorálási feladat a következőket tartalmazza: a dokumentáció 

nyelvezete, a dokumentáció formázása, a súgó formázása, a súgó formázása ázsiai 

nyelvek esetében, a szoftver formázása, a szoftver funkcionális tesztelése, és a 

dokumentáció formázása ázsiai nyelvek esetében (LISA 2007:11). A hat hibakategória 

a következő: dokumentáció nyelvezete, dokumentáció formázása, dokumentáció 

funkcionális tesztelése, szoftver nyelvezete, szoftver formázása, szoftver funkcionális 

tesztelése. A későbbiekben ezeket fogom bemutatni. 

3.2.1. A LISA QA modell története és alkalmazásának feltételei 

A LISA QA modell, bár egy szabványosító szervezet adta ki, a SAE J2450-nel 

ellentétben sohasem lett szabvány. A Localisation Industry Standards Association 

1995-ben adta ki a LISA QA modell első verzióját, amelyet az Oracle akkori 

lokalizációs vezetője, Teddy Bengtsson állított össze, különböző minőségi metrikák 

vizsgálatával. Bengtsson megvizsgálta a Microsoft, a DEC, a Rank Xerox, az IDOC 

Europe, a DLS és az IBM minőségmérési módszereit, és ez alapján a formázás, a 

funkcionalitás és a nyelvi minőség ellenőrzésére állított össze kérdéslistákat. A 2.0 

verzió 1999. augusztusában jelent meg, és ez már kiterjedt a szoftveren, a súgón és a 

dokumentáción túl a csomagolásra és az e-learning anyagokra is, továbbá az ázsiai 

nyelvek fordításánál specifikus kérdéseket is tartalmazta (Koo-Kinds 2000). A LISA 

modell legutolsó, 3.1-es verziója 2007-ben jelent meg. 

A LISA szervezete 2011. áprilisában csődöt jelentett, ezután a LISA minden 

szabványát átvette a European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 

Localization Industry Specification Group (ISG) (Lommel-Fenstermacher-Gladkoff 

2013), amelyet erősen támogatott a GALA, a LISA mellett a legismertebb fordítóirodai 

és lokalizációs egyesület. Ezt a tervet akkoriban sokan ellenezték, és úgy tűnik,     

joggal – az ETSI Localization SIG-ről azóta sem lehet hallani. Mivel a LISA QA 

modell nem szabvány, szemben a TMX, SRX, GMX-V és egyéb LISA-szabványokkal, 

az ETSI ezt nem vette át. 

A LISA QA modell 3.1 elsődleges előnye bevezetésének idején az volt, hogy ez 

nem csupán egy elméleti modell, amely felsorolja a kategóriákat, hanem egy adatbázis-
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alkalmazás, amely szoftveresen segíti a minőség mérését. A LISA QA modell a 2000-

es évek közepén jelent meg (az itt ismertetett 3.1 verzió 2007-ben), amikor még 

hasonló funkcionalitást egy szoftver sem nyújtott, így a maga nemében úttörő volt. 

Azóta a modellt több szoftvergyártó is beépítette saját termékébe, így manapság már 

nagyobb értéke van a hibakategorizálásnak, mint magának a szoftvernek. 

A LISA QA modell a szerkesztők szerint bármilyen jellegű fordításra 

alkalmazható, a SAE modellel szemben nem korlátozza az alkalmazási kört, azonban 

minden egyes példát az informatika területéről hoz.  

A SAE-vel ellentétben a LISA QA modell azt mondja ki, hogy a forrásszövegben 

található hibákból eredő fordítási hibákat a lektornak nem kell figyelembe vennie az 

értékelés során. Ennek ellenére a LISA QA modell kimondja, hogy „It is recommended 

that the quality assurance processes and metrics proposed in this document also be 

applied to the source product” (LISA 2007) – iránymutatást azonban nem ad. 

Véleményem szerint a LISA QA modell kategóriái tényleg alkalmazhatók az 

informatikán túl másféle fordításokra is, legyen szó például gazdasági vagy jogi 

fordításokról, azonban a modell bonyolultsága miatt érdemes az ellenőrzéseket már a 

feladat kiadásakor korlátozni. Az a megközelítés, hogy a forrásnyelvi hiba nem hiba, 

igazságos a fordítási beszállító számára, azonban úgy gondolom, hogy a LISA QA 

eredményei így nem feltétlenül szólnak a szöveg minőségéről: rossz forrásszövegek 

fordítása jobbnak tűnhet, mint a jó forrásszövegek fordítása, így a fordítónak, ha 

megnézi a kapott pontszámokat, és ha ez az elsődleges értékelési terület, nincs arra 

motivációja, hogy visszajelezzen a forrásszöveg hibáival kapcsolatban, ha a lektor 

esetleg ezt nem teszi. Mivel a LISA QA modell szoftveres eszköz, amely rögzíti a hiba 

forrását és fordítását, ha a lektor nem veszi hibának a forrásszöveg hibájából keletkező 

fordítási hibát, a forrásszöveg hibáiról a lektorálás után sem keletkezik semmilyen 

jegyzék. Érdekes, hogy sem a SAE J2450, sem a LISA QA modell nem különíti el a 

forrás- és a célszövegbeli hibákat – úgy gondolom, hogy ez jelentősen torzítja a 

folyamatokat, mivel nincsen egyszerű kimutatás, amelyet a szöveg megrendelőjének át 

lehetne adni, amelyből kiderül, ő maga hol hibázott. 
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3.2.2. A LISA QA modell hibakategóriái 

A LISA QA modell, ugyanúgy, mint a SAE J2450 modell, hibakategóriákkal, 

súlyossági szintekkel és pontszámokkal dolgozik. A hibakategóriák a lektorálási 

feladatokhoz kapcsolódnak. A súlyossági szint lehet kritikus, jelentős és kis hiba. Az 

ezekhez tartozó számérték minden esetben 10, 5 és 1 pont. 

A modell központi kategóriája a „minimálisan elfogadható” minőségi küszöb. A 

modell kitér arra, hogy ezt projektenként, ügyfelenként kell meghatározni, nincsen 

abszolút érték. 

Sok szervezet, ahol a LISA QA modellt alkalmazzák, csupán a dokumentáció 

nyelvezetével kapcsolatos hibákat figyeli, a többi, formai értékelést nem végzi el. 

Éppen ezért a dokumentáció nyelvezetének ellenőrzését részletesebben mutatom be, 

mint a többi feladatot, de mivel minden feladat során hibákat kell keresni a LISA QA 

modell szerint, és dolgozatom a fordítási hibákról szól, de nem korlátozódik a nyelvi 

hibákra, nem hagyom ki azok rövid ismertetését sem. 

 

3.2.2.1. A dokumentáció nyelvezete 

A dokumentáció nyelvezetével kapcsolatos hibákról az 1. ábra ad áttekintést. Az 

egyes hibatípusokat a LISA QA modell leírása alapján ismertetem. 

 

1. ábra: A LISA QA modell hibakategóriái: a dokumentáció nyelvezete 
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1. Pontosság 

1.1. Kihagyások 

A forrásnyelvi szövegből nem hiányozhat releváns információ, ha erre külön 

kérés nem figyelmeztet. Az elvárt kihagyások nem vezethetnek félreértelmezéshez 

vagy használati problémákhoz. 

A modell leírása két dolgot kiemel: 

- hiányzó instrukció vagy lépés révén a felhasználó a kívánt eredményhez nem 

jut el, 

- a forrásszöveg elemei (mondat, bekezdés, főcím stb.) hiányoznak a 

célnyelvből.  

1.2. Beszúrások 

A dokumentációban nem lehetnek szükségtelen beszúrások, például ne 

szerepeljen kétszer ugyanaz a forrásnyelvi bekezdés, vagy ne legyen két bekezdés, 

amely más szavakkal ugyanazt mutatja be. 

1.3. Kereszthivatkozások 

A lokalizált dokumentációban található hivatkozásoknak – dokumentumokra, 

képernyőkre, fejezetekre, részekre, bekezdésekre, oldalszámokra, ábrákra stb. –  

pontosnak kell lenniük. Például ha a tárgymutató a 10. oldalra hivatkozik, nem jó, ha a 

téma a 13. oldalon szerepel, vagy ha a tartalomjegyzékben illetve folyó szövegben 

„Deleting files”-ként szerepel egy rész, míg a tényleges cím „How to delete files”. 

1.4. Élőfej/élőláb 

A lokalizált dokumentációban található élőfejekben és előlábakban pontosan kell 

szerepelni a megfelelő fejezet- és részcímeknek. 

2. Terminológia 

2.1. Glosszáriumkövetés 

Az általános és a felhasználói felületen megjelenő terminológiát konzisztensen 

kell alkalmazni, és a glosszáriumban található terminológiát pontosan be kell tartani. 

Helytelen, ha a „transparencies” kifejezés a glosszáriumban „transparenze” olaszul, 

míg a dokumentációban a „lucidi” kifejezés található meg. Ugyancsak helytelen, ha a 

„cancel” igét egyaránt fordítják „annuleren”-nek és „ongedaan maken”-nek hollandul. 
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2.2. Kontextus 

A lokalizált dokumentációban minden terminust szövegkörnyezetnek 

megfelelően kell fordítani. Helytelen, ha az „index”-et például fájllistának fordítják, ha 

valójában ábrajegyzék. 

3. Nyelvezet 

3.1. Nyelvtan 

A dokumentációnak helyes nyelvtani szerkezeteket, szintaxist és morfológiát kell 

alkalmaznia, az elfogadott szabályoknak és iránymutatásoknak megfelelően. Helytelen, 

ha nem tartják be az egyeztetési, névelőhasználati, igeidőhasználati, szórendi, 

nagybetűírási, elválasztási és egyéb szabályokat. 

3.2. Szemantika 

A dokumentációnak pontosan és egyértelműen át kell adnia a helyes jelentést, 

értelmezési hibák nélkül. Helytelen, ha a „small computer system interface” kifejezést 

„számítógépes rendszerek kis illesztőfelületének” fordítják ahelyett, hogy 

„kisszámítógép-rendszerek illesztőfelületének” fordítanák. 

3.3. Központozás 

A dokumentációban a központozási jeleket helyesen, az elfogadott szabályoknak 

és iránymutatásoknak megfelelően kell használni. Nem hiányozhatnak pontok, nem 

lehet két szóköz stb. 

3.4. Helyesírás 

A dokumentációban nem lehet helyesírási hiba. 

4. Stílus 

4.1. Általános stílus 

A dokumentáció stílusa felhasználóbarát, következetes, közvetlen, informatív, 

aktuális és a kiadott irányelveknek megfelelő. Helytelen például, ha a „How to” jellegű 

cikkek elnevezése következetlen, vagy nem követi a kiadott irányelveket. Helytelen, ha 

a lokalizált szöveg régies hangzású, túlzottan szó szerint lett lefordítva, vagy túl 

bőbeszédű 

4.2. Regiszter/hangvétel 

A dokumentáció regisztere legyen közvetlen, aktuális, felhasználóbarát és a 

felhasználó szintjének megfelelő. Helytelen, ha a fejlett, magas szintű termék lokalizált 

kézikönyve a felhasználót „kioktatja”, vagy ha szokatlan, közvetlen („amerikai”) 

módon szól a felhasználóhoz. 
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4.3. Nyelvváltozatok/szleng 

A dokumentációnak a megszólított fogyasztó nyelvéhez kell illeszkednie. A 

szleng nem elfogadható semmilyen kézikönyvben. Meg kell különböztetni az 

európai/kanadai franciát, az európai/dél-amerikai spanyolt. 

5. Ország 

5.1. Országbeli standardok 

A dokumentációnak követnie kell az adott országban használt konvenciókat, 

például billentyűkiosztást, idő-, dátum- és számformátumot, valutát, mértékegységeket, 

ABC-be rendezési szabályokat stb. Helytelen, ha a dokumentációban amerikai 

billentyűzetre hivatkoznak, ha a szoftvert orosz billentyűzettel fogják használni, vagy 

ha az olasz kézikönyvben a dollárjelet kell bevinni, holott ez konfiguráció nélkül nincs 

rajta a billentyűzetkiosztáson. Helytelen, ha az ABC szerinti rendezés a célnyelvi 

szabályok szerint nem megfelelő, ha a forrásnyelvi szövegben volt rendezés. 

5.2. Helyi alkalmazhatóság 

A dokumentációban a célország kulturális elemeire kell hivatkozni. Például a 

francia verzióban ne szerepeljen az almáspite recepje, amelyik tipikusan amerikai 

sütemény - a crème caramel megfelelőbb. A célszövegben ne legyen olyan márkákra 

hivatkozás, amelyek nem szerepelnek a forrásszövegben. 

5.3. Céges standardok 

A dokumentációban a célországra és a lokalizált szoftverre történő jogi 

hivatkozásokat és kapcsolatteremtési információkat kell elhelyezni, például a szerzői 

jogi oldalon vagy az indítóképernyőn nem maradhat amerikai jog szerinti hivatkozás. 

A német termék dokumentációja ne az amerikai terméktámogatási telefonszámot 

tartalmazza. 

3.2.2.2. A dokumentáció formázása 

A LISA QA modell részletesen vizsgálja a dokumentáció formázását, és a 2. 

ábrán található szempontok alapján értékeli ezeket. Mivel a dolgozat témáját ezek az 

ellenőrzések csak kevéssé érintik (inkább arra alkalmasak, hogy rávilágítsanak, 

mennyivel szélesebb körű a szoftverlokalizáció, mint a fordítás, és a fordító munkája 

mellett még hány informatikai és tördelési szakember munkáját kell összehangolni a 

sikeres projektmenedzsmentnek), a következőkben csak kiragadok néhány érdekesebb, 

a fordító szempontjából is jelentéssel bíró hibatípust, és azokat ismertetem. Ezen 
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hibatípusok kategóriákba történő besorolása, továbbá a nem ismertetett hibatípusok 

megnevezése a 2. ábrán látható. 

 

• Formázás. A tartalomjegyzékben megfelelő számú címnek kell szerepelnie, 

megfelelő számokkal és margókkal ellátva. Helytelen például, ha a kézikönyv 

római számokat használ a bevezető oldalakra, míg a tartalomjegyzék arab 

számokat. 

• Kihagyások, megkettőzések. Nyomtatott dokumentumnál az oldalszámok és a 

fejezetek referenciáinak teljesnek kell lennie, nem lehet kihagyás vagy 

kétszeresen szerepeltetett elemek. Helytelen, ha nyomtatott anyagban kétszer 

szerepel ugyanaz az oldalszám azért, mert a tartalomjegyzék elkészülte után 

egy fejezetet újratördeltek. Online dokumentum esetében a címeknél teljesség 

szükséges, és az egyes főcímeknek a megfelelő súgóoldalra kell ugrania. 

Helytelen, ha online anyagban a tárgymutatóból hibás lokalizáció miatt nem 

lehet a megfelelő súgóoldalakra ugrani, és hibaüzenet érkezik. 

• Rendezési sorrend. A rendezési sorrend szintén nyelvenként változó, azaz 

előfordulhat, hogy még a csak személynevekből álló felsorolásokat is 

másképpen kell rendezni például az angolban és a magyarban (ha például az 

egyik név Ö-vel kezdődik). Ennél gyakoribb azonban, hogy a fordítás miatt egy 

felsorolást újra kell rendezni.  

• Jelölőelemek. Ha a jelölőelemeket kihagyják, a tartalomjegyzék elemeire 

rámutató kapcsolat sérülhet. 

• Kereszthivatkozások. A kereszthivatkozásokat (lásd illetve lásd még) is 

pontosan meg kell tartani. Ez fordítási konzisztenciahiba is lehet, és csoportos 

fordítás esetén ezek összehangolása különösen nehéz. Érdemes ilyenkor a 

tárgymutatóval és a tartalomjegyzékkel kezdeni, és a fordításokat később 

egyeztetni. 

• Lokalizációs szerkesztés. A csak a forrásverzióban megtalálható funkciókat 

helyesen ki kell szerkeszteni. 

• Igazítás. Egyes országokban a nyomdai gyakorlat a szövegek balra igazítása, 

más országokban kihúzzák, hogy teljes sorokat alkosson a szöveg. 
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2. ábra: A LISA QA modell hibakategóriái: a dokumentáció formázása
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• Fájlformátumok. Ha a követelmény az, hogy WordPerfect WPS fájlokat kell 

használni, nem szabad Microsoft Word DOC fájlban leadni a fordítást – még 

akkor sem, ha egyébként Office-t használtak a szerkesztéshez. 

• Átméretezés. A felirat kibővítése nem vághat bele az illusztrációba. 

• Eszköz. Megfelelő kimeneti eszközt kell használni, megállapodás szerint. 

Helytelen például TrueType-ot kezelő PostScript nyomtató helyett nem 

PostScript nyomtatót használni. 

• Kimeneti formátum. A megfelelő elektronikus formátumot kell használni a 

nyomdai leadáshoz. 

• Könyvnyomtatási sor. A dokumentációban a megfelelő helyeken üres 

lapoknak kell lennie, helytelen, ha nincs ilyen, ha az elvárás az, hogy minden 

fejezetnek a jobb oldalon kell kezdődnie. 

• Gerinc. A könyv gerincborítóján megjelenő szöveg ugyanúgy fordítandó és 

szerkesztendő, mint bármely más. Ez sokszor kimarad a fordításból. 

 

3.2.2.3. A dokumentáció funkcionális ellenőrzése 

A dokumentáció funkcionális ellenőrzését, a dokumentáció tárgya (szoftver, 

berendezés, jogi fogalmak stb.) és a dokumentáció kapcsolatának ellenőrzési formáit a 

3. ábra mutatja be. Ahogy az előző fejezetben, most is csupán kiragadok néhány 

érdekesebb, a fordító szempontjából is jelentéssel bíró hibatípust, és azokat 

ismertetem. Ezen hibatípusok kategóriákba történő besorolása, továbbá a nem 

ismertetett hibatípusok megnevezése a 3. ábrán látható. 

 

• A felhasználói felület terminológiája. Ha a felületen megjelenő elemek nem 

egyértelműen és pontosan ugyanúgy szerepelnek a dokumentációban, a fordítás 

helytelen. 

• Az alkalmazások közötti terminológia. A kapcsolódó termékek 

dokumentációjában ugyanazokat a kifejezéseket kell alkalmazni ugyanazokra a 

funkciókra. Kapcsolódó termék az új verzió, a termékcsaládok különböző 

termékei, ugyanaz a termék két számítógép-platformra (például Windows-ra és 

Macintosh-ra) stb. 
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• Rövidítések. A szoftverben és a dokumentációban ugyanúgy kell rövidíteni a 

kifejezéseket. 

• Billentyűkombinációk és billentyűsorozatok. Ha például a félkövér 

betűtípust a CTRL+F-fel lehet a lokalizált verzióban bekapcsolni, a 

dokumentációban nem szerepelhet CTRL+B. 

• Képernyőábrák. A képernyőábráknak az adott szoftver adott nyelvi 

verziójáról kell készülni. 

• Sematikus ábrák. A sematikus ábráknak az adott célkultúrában megfelelőnek, 

elfogadottnak kell lenniük. 

• Adott országbeli specifikumok. A képernyőábráknak és egyéb ábráknak 

országspecifikusnak kell lenniük, például a dátumformátum nem lehet angol. 

•  Felhasználói szövegbevitel. Ha azt kell beírni az instrukció szerint, hogy 

„Helló”, a képernyőábrán ne szerepeljen „Szia”. 

• Grafikai pontosság. A megfelelő grafikai elemeknek a megfelelő helyeken 

kell megjelenniük a megfelelő lokalizációban, például ha az eszköztár gombjait 

lokalizálták. 

• Design (hipertextes funkcionalitás) (ugrások, felugró ablakok). Online 

dokumentációnál a hipertextes ugrásokat és egyéb funkcionalitást pontosan 

meg kell tartani, nem lehetnek kilógó szövegek, a formázásnak az eredetivel 

egyezőnek kell maradnia.  

• Listák. A listáknak a dokumentációban teljeseknek kell maradniuk, és a kívánt 

eredmény elérését kell bemutatniuk. Nem maradhatnak ki például lépések a 

leírásokból. 

• Vizuális/praktikus. A dokumentációban található hivatkozásoknak pontosan 

kell bemutatni a szoftvert. Helytelen például, ha a telepítőlemezt 

„Installazione”-ként hivatkozza a dokumentáció, ha valójában az van ráírva, 

hogy „Install”. Más termékekre, termékfunkciókra és komponensekre is 

helyesen kell hivatkozni. Helytelen például, ha a felhasználói kézikönyv egy 

technikaireferencia-kézikönyvre hivatkozik, amely az adott nyelven nem 

létezik. 
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3. ábra: A LISA QA modell hibakategóriái:  

a dokumentáció funkcionális ellenőrzése 

 

Dokumentáció,	  
funkcionális	  

Konzisztencia	  

Felhasználói	  felület	  
terminológiája	  

Az	  alkalmazások	  
közötti	  terminológia	  

Rövidítések	  

Billentyűkombinációk	  
és	  billentyűsorozatok	  

Ábrák	  és	  design	  

Képernyőábrák	  

Sematikus	  ábrák	  

Adott	  országbeli	  
speci`ikum	  

Nemzetközi	  
beállítások	  

Ikonok/gombok	  

Felhasználói	  
szövegbevitel	  

Gra`ikai	  pontosság	  

Design	  (tördelés)	  

Design	  (hipertextes	  
funkcionalitás)	  
(ugrások,	  felugró	  

ablakok)	  

Hivatkozások	  

Listák	  

Eljárások	  

Vizuális/praktikus	  

Státuszsor/
hibaüzenetek	  
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3.2.2.4. A szoftver nyelvezete 

Bár a szoftver nyelvezeténél a kategóriák szinte azonosak a dokumentáció 

nyelvezeténél bevezetett kategóriákkal, jelentésük részben más. A pontosság alatt a 

kereszthivatkozások és az élőfej/élőláb kategória hiányzik, míg a terminológia alá 

bekerültek a rövidítések. A szoftver nyelvezetével kapcsolatos hibatípusokat a 4. ábra 

tartalmazza. Az alábbiakban csak a dokumentáció nyelvezetétől való értelmezésbeli 

eltéréseket emelem ki. 

 

4. ábra: A LISA QA modell hibakategóriái: a szoftver nyelvezetének ellenőrzése 

 
• Kihagyások. Nem maradhat semmilyen információ a forrásnyelven a 

szoftverben, hacsak arra nincs külön utasítás. A kihagyások nem járhatnak 

funkcionális problémákkal. 

• Beszúrások. A beszúrások miatt nem lóghat ki a szöveg a megadott hosszból. 

• Rövidítések. Rövidíteni helytelen a szoftverben, hacsak ezt a glosszárium vagy a 

fordítási irányelv nem kéri külön. A rövidítéseket mindig egyformán kell 

használni, nem lehet ugyanazt két helyen másképp rövidíteni. 

• Szemantika. Helytelen, ha egy figyelmeztetés úgy van lokalizálva, hogy a 

felhasználó nem tudja, az OK, a Mégse vagy a Bezárás gombra kattintson. 

• Helyi alkalmazhatóság. A szoftver francia verziója ne tartalmazzon olyan 

útmutatót, amelyben a felhasználó tipikus amerikai sportrendezvényre, például 

baseball-mérkőzésre készít meghívót. 

A	  szoftver	  
nyelvezete	  

Pontosság	  

Kihagyások	  

Beszúrások	  

Terminológia	  

Glosszáriumkövetés	  

Rövidítések	  

Kontextus	  

Nyelvezet	  

Nyelvtan	  

Szemantika	  

Központozás	  

Helyesírás	  

Stílus	  

Általános	  stílus	  

Regiszter/hangvétel	  

Nyelvváltozatok/
szleng	  

Ország	  

Országbeli	  
standardok	  

Helyi	  
alkalmazhatóság	  

Céges	  standardok	  
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3.2.2.5. A szoftver formázása 

A szoftver formázása egyszerűbb a dokumentáció formázásánál, de figyelni kell 

a párbeszédablakok átméretezése miatt (Ishida 2007). A szoftver formázásával 

kapcsolatos hibatípusokat az 5. ábra tartalmazza.  

 

5. ábra: A LISA QA modell hibakategóriái: a szoftver formázásának ellenőrzése 

 
• Elrendezés. A párbeszédablakok minden objektumát az ügyfél igénye szerint 

kell elrendezni. Helytelen, ha az egyik objektum a párbeszédablakok listájában 

az előzőtől két képponttal balra helyezkedik el. 

• Méretezés. A lokalizált párbeszédablakok méretezésének és a 

párbeszédablakban megjelenő szöveg méretezésének megfelelőnek kell lenni. 

Helytelen, ha a hosszabb szöveg miatt „összenyomorított” a felület, és az sem 

jó, ha a túl hosszú szövegek miatt majdnem a párbeszédablak széléig fut a 

szöveg, nem hagyva elegendő margót. 

• Pozíció. Az egyes elemek logikai elrendezésének meg kell maradni. Helytelen, 

ha a lokalizált verzióban felcseréljük az opciók sorrendjét. 

• Levágás.  Helytelen,  ha az  átméretezés  hiánya  és  a  hosszabb  fordítás  miatt a 

szöveg le van vágva. 

• Grafika. A nyelvfüggő grafikai elemeket tartalmazó felületi elemeket lokalizálni 

kell. Például a félkövér gomb magyar nyelvű felületen legyen „f”, ne pedig „b”. 

• Karakterformázás. A lokalizált verzióban helytelen kisebb betűméretet vagy 

más karakterkészletet használni. 

 

Felhasználói	  felület	  

Elrendezés	   Méretezés	   Pozíció	   Levágás	   Gra`ika	   Karakterformázás	  
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3.2.2.6. A szoftver funkcionális ellenőrzése 

A szoftvernek bizonyos funkcióbeli elvárásokat is ki kell elégíteni. A 6. ábra 

bemutatja a szoftver funkcionális ellenőrzésének szempontjait. 

 

• Alap funkcionalitás. Helytelen, ha bármely funkció mást eredményez a 

lokalizált verzióban, mint az eredetiben, azaz ha a „Fülek…” gombra kattintunk 

a „Bekezdés” párbeszédablakban, ne a „Betűtípusok” párbeszédablak jelenjen 

meg, hanem a „Fülek” párbeszédablak. 

• Gyorsbillentyű / billentyűparancs funkciók. Gyorsbillentyű például a 

Windows-alkalmazásokban a Ctrl+B (félkövér), míg billentyűparancs az, 

amikor a billentyűvel megnyitott menük között egy adott billentyűvel egy 

funkciót aktiválhatunk. A szoftverben szereplő minden gyorsbillentyűnek 

megfelelőt kell találni a lokalizált verzióban. A gyorsbillentyűknek 

egyértelműnek kell lenniük, nem engedhető meg két azonos gyorsbillentyű két 

külön funkcióhoz. Helytelen például, ha ugyanazt a billentyűkombinációt 

rendelik hozzá mind a Mentés, mind a Mentés másként funkcióhoz. Helytelen 

kihagyni vagy felvenni gyorsbillentyűket vagy billentyűparancsokat 

magyarázat vagy ok nélkül. 

 

6. ábra: A LISA modell hibakategóriái: a szoftver funkcionális ellenőrzése 

 

Szoftver,	  
funkcionális	  

Funkcionalitás	  

Alap	  funkcionalitás	  

Gyorsbillentyű	  /	  
billenyűparancs	  

funkciók	  

Nem	  megjelenítendő	  
karakterek	  

Ország	  

Nemzeti	  nyelvi	  
standardok	  

Billentyűzetkiosztás	  

Kódlap	  

Kompatibilitás	  

Alkalmazás	  

Platform	  

Hardver	  
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• Nem megjelenítendő karakterek. Helytelen, amikor a parancsokat tartalmazó, 

de a szövegben szereplő karakterkombinációk véletlenül megjelennek a 

felületen. Például az „Itt\n\nsorokra\n\ntördelünk.” karakterláncban a \n az 

újsor-karaktert jeleníti meg. Ha ez a képernyőn egy sorban, \n-ekkel jelenik 

meg, az helytelen. 

• Nemzeti nyelvi standardoknak való megfelelőség. Helytelen, ha például a 

nyomtatásnál az alapértelmezett oldalméret A4 helyett US Letter. Helytelen, ha 

tizedesvessző helyett tizedespontot használ a program. 

• Billentyűzetkiosztás. Ellenőrizni kell, hogy a helyi billentyűzetkiosztással a 

szoftver használható-e. 

• Kódlap. Ellenőrizni kell, hogy a helyes kódlapot alkalmazzuk2. Helytelen, ha 

például a fájlnevek rendezési sorrendje rossz. 

• Kompatibilitás. Ellenőrizni kell, hogy a szoftver az ügyfél által meghatározott 

egyéb szoftverekkel, platformokkal (például ugyanazon szoftver Macintoshon 

és Windowson), és hardverekkel képes-e együttműködni3. 

 

3.2.3. A LISA QA modell hibakategóriáinak értékelése 

A következőkben a különböző lektorálási feladatokat és az azokhoz tartozó 

hibakategóriákat értékelem. Itt nem minden hibakategóriát sorolok fel még egyszer, 

csupán azokat említem, amelyek nem egyértelműek, illetve amelyeknek a 

megfogalmazása nem feltétlen érthető. 

3.2.3.1. A dokumentáció nyelvezete 

A dokumentáció nyelvezetének ellenőrzése az a lektorálási feladat, amely a 

legközelebb áll a fordításhoz. Bár a QA modell külön nem beszél róla (de a best 

practice guide igen), a dokumentáció nyelvezetének lektorálásához szükség van vagy 

stílusútmutatóra, vagy megfelelő nagyságú korpuszra, és a terminológia ellenőrzéséhez 

terminológiai jegyzékre (glosszáriumra). 

                                                
2	  A	   kódlap	   a	   különböző	   nyelvek	   sajátos	   karaktereinek	   elhelyezésére	   alkalmazott	   logikai	   kiosztás.	   Manapság	   a	  

legtöbb	   szoftver	   Unicode-‐alapú	   (kivéve	   a	   régi	   szoftverek),	   de	   a	   LISA	   QA	   modell	   kiadásának	   idején	   például	   a	   magyar	  
karakterkódlap	  eltért	  a	  nyugat-‐európai	  karakterkódlaptól,	  ezt	  külön	  kellett	  beállítani	  az	  alkalmazásban.	  

3	  Különböző	  országokban	  különböző	  alapszoftvereket,	   illetve	  eszközöket	  használnak	  a	  felhasználók.	  A	  lokalizáció	  
szempontjából	   a	   két	   legfontosabb	   nyelvfüggő	   dolog	   talán	   a	   szövegbeviteli	   módszer	   (IME,	   input	   method	   editor)	   és	   a	  
hangfelismerés.	   Előbbi	   segít	   például	   a	   kínai,	   japán,	   koreai	   nyelvek	   és	   az	   Indiában	   használatos	   nyelvek	   karaktereinek	  
begépelésében,	  és	  ilyen	  termékből	  nem	  egy	  van,	  utóbbi	  pedig	  szintén	  nyelvfüggő,	  angolra,	  spanyolra,	  franciára,	  kínaira	  stb.	  
más	  és	  más	  termékek	  léteznek.	  	  
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Általános megjegyzésem a dokumentáció nyelvezetének ellenőrzésével 

kapcsolatban, hogy a LISA QA modell túlzottan funkcionális, és még a nyelvi 

ellenőrzésbe is belekever formai elemeket, például: 

 

- a kihagyásoknál külön említi, hogy a forrásszöveg elemei (mondat, bekezdés, 

főcím stb.) nem hiányozhatnak a célnyelvből. Ez egybeesik azzal, hogy a 

forrásnyelvi szövegből nem hiányozhat releváns információ, azonban a 

szöveget mondatok halmazának tekinti. Ha ez ténylegesen lektorálási szempont 

lenne, a mondatok összevonását sem engedélyezhetné a lektor. 

- a kereszthivatkozások pontosságát megköveteli a modell, de az első példában 

már arról van szó, hogy ha a tárgymutató a 10. oldalra hivatkozik, nem jó, ha a 

téma a 13. oldalon szerepel. Míg a főcím és a főcímre történő hivatkozás 

azonossága ténylegesen nyelvi szempont, úgy gondolom, az, hogy mi melyik 

oldalon szerepel, tördelési probléma, és nem feltétlen a fordító felelőssége.  

 

A LISA QA modell nem a szó legszorosabb értelmében beszél a fordításról: 

lokalizációt vár el, a megfelelő forrásnyelvi kulturális és szervezeti elemek 

behelyettesítését a célnyelvi elemekkel. Bár a termék felhasználójának szempontjából 

tényleg ez biztosítja a jó minőséget, és a LISA QA modell jó eszköz a termék 

hibátlanságának ellenőrzésére, véleményem szerint nem alkalmas csupán a fordítás 

minőségének mérésére, és olyan információk meglétét feltételezi, amelyek nem 

feltétlenül állnak a fordító vagy a fordítóiroda rendelkezésére, illetve olyan döntéseket 

vár el a fordítótól, amelyeket a fordító explicit fordítási instrukciók nélkül nem 

feltétlenül mer meghozni. 

Itt kell megemlítenem egy olyan tényt, amelyik a dolgozat olvasójának 

valószínűleg nem egyértelmű. A LISA QA modell létrehozásában szerepet játszó 

szervezetek többnyire nagyobb fordítóirodákkal és jelentős belső lokalizációs csapattal 

dolgoznak, nem pedig belső vagy szabadúszó fordítókkal, így általában van egy 

koordináló projektmenedzser. Éppen ezért – bár ez a számomra hozzáférhető 

dokumentumokból nem derült ki – feltételezem, hogy a LISA QA modell nem az 

egyes szereplők munkájának értékelésére szolgál, hanem a csapat produktumának 

megítélésére. Azt, hogy melyik problémáért a csapaton belül személy szerint ki a 
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felelős, nem lehet a LISA QA modell eredményéből megállapítani, ha a 

dokumentációban leírt definíciók alapján dolgozunk. 

Visszatérve a kihagyásokra, a LISA QA modell akkor tartja ezeket hibának, ha 

úgy hagy ki valamit a fordító, hogy „erre külön kérés nem figyelmeztet”. Ez 

legfőképpen a szoftverek vagy informatikai eszközök célnyelv- vagy célország-

specifikus képességeire vezethető vissza: magyar nyelvű alkalmazások esetében 

például felesleges dokumentálni a kínai vagy arab szövegbevitelre vonatkozó 

útmutatásokat, vagy a végfelhasználói licencszerződésben nem feltétlen kell lefordítani 

az amerikai kormányzati felhasználásról szóló, amerikai joggyakorlat szerint kötelező 

részt. Kérdés, hogy ez tényleg a fordító dolga-e? 

A terminológia esetében a LISA QA modell a terminológia egyértelműségét 

hangsúlyozza. Ez azért van így, mert a szoftverek terminológiája eltér a hagyományos 

terminusoktól, mivel minden új szoftverkiadás több új fogalmat vezet be, általában 

implicit módon, definíció nélkül – vagy ha van is definíció, a felhasználók nem 

olvassák el. A University of Texas El Paso-n elvégzett kutatás szerint a felhasználók 

nem haladnak végig a nyomtatott kézikönyvön: csupán átlagosan 4% olvassa el a 

kézikönyvet (Novick-Ward 2006). Éppen ezért a szoftverterminológia értelmezése 

során a felhasználó arra támaszkodik, hogy ugyanazt a dolgot következetesen 

ugyanúgy hívják, és amint megérti a fogalmat, az elnevezés alapján tudja azonosítani a 

terminusokat is. Ugyanakkor a terminológiánál a kontextust is figyelembe veszi 

(szintén eltérően a wüsteri tradíciótól): felismeri azt a tényt, hogy ugyanaz a 

forrásnyelvi kifejezés szövegkörnyezettől függően más és más megnevezést kaphat 

idegen nyelven. A directory szó például a magyar nyelvben jelenthet könyvtárat vagy 

címtárat. Könyvtár akkor, amikor a fájlrendszeren belül az eltárolt állományokat 

egybegyűjtő logikai elemről beszélünk (ezt a fogalmat mindenki ismeri, aki az elmúlt 

20 évben dolgozott számítógéppel), címtár pedig akkor, amikor a felhasználókezelést, 

jogkezelést egyszerűsítő, általában vállalati környezetben alkalmazott, a felhasználókat 

tételesen, felhasználónévvel és jelszóval felsoroló, csoportokba besoroló hálózati 

infrastruktúráról van szó. Érdekes, hogy a címtár esetében a directory megjelölés az 

angol telefonkönyv analógiájára lett létrehozva. A magyarban viszont a telefonkönyvre 

nincs másik szó, és benne van a telefon szó, ami félrevezető lenne – ezért hoztak létre 

egy új, de könnyen érthető kifejezést. 
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A nyelvezet esetében a szemantikai értelmezés fontosságát az angol, mint az 

informatikában általánosan alkalmazott forrásnyelv jelöletlen összetételei adják. A 

központozás és a helyesírás két külön kategória, míg például A magyar helyesírás 

szabályai tartalmazza az írásjelek használatát is. Ennek ellenére nem gondolom, hogy 

ennek a két kategóriának a szétválasztása bármely lektornak gondot okozna. 

A stílus és a regiszter szétválasztása számomra nem egyértelmű, feltételezem, 

hogy a lektorok többsége számára sem. A szleng használatát az útmutató kizárja, 

amely a legtöbb esetben indokolt, azonban egy ilyen döntéssel véleményem szerint a 

modell univerzalitása sérül: egy számítógépes játék, egy képregény vagy egy 

reklámfilm bármikor használhat szlenget. 

A modellben kiemelkedő, hogy helyet kap az „ország” kategóriája (még ha 

megnevezése kissé suta is) és a céges standardok. Ez azonban nem csupán nyelvi, 

hanem sokszor tartalombeli módosítást is igényel (például a terméktámogatási 

telefonszám lecserélése), és itt felmerül a kérdés: ki dönt arról, hogy itt mi szerepeljen. 

Ideális esetben erről egy útmutató tájékoztatja a fordítót, de sokszor ezek csak 

időközben derülnek ki. Honnan tudja például a fordító, hogy a cég legfrissebb szerzői 

jogi szövege, amelyet a célnyelven egy jogász hozott létre, hol található? Merje-e a 

fordító lecserélni az almáspite receptjét egy másik, tipikusabb receptre? Merje-e 

kihagyni a „túlzottan örvendező”, amerikai stílusú szövegeket? Mit csináljon a fordító, 

ha a termék egy számviteli szoftver, és a fordító a célnyelvi számviteli szabályokkal 

nincsen teljesen tisztában? Illetve mit csináljon, ha egy olyan pénzügyi jelentést kell 

lefordítania, amely egy célnyelvi kontextusban furcsán hatna, mert például az 

eszközértékelési eljárás amerikai számviteli standardok szerint történik, és nem magyar 

szabályok szerint? A Venuti-féle domesztikáció és foreignizáció kérdése              

(Venuti 1995), továbbá a House-féle nyílt és rejtett fordítás (House 1997) kérdése 

ezeken a területeken nagyon fontos, a LISA QA modell pedig nem ad semmiféle 

támpontot ezekben a kérdésekben. 

Az országbeli standardok követésére hozott példák között felmerülnek az ABC-

be rendezési szabályok – ezt azonban a dokumentáció formázásánál is felhozza a 

modell, rendezési sorrendként. Így vajon két hibának számít-e egy hiba? 

Elmondhatjuk, hogy a LISA QA modell esetében a legnagyobb gond, hogy a 

nyelvi hibakategóriái sokszor nem nyelvi problémákra vonatkoznak. Míg az SAE 
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J2450 esetében a nyelvi hiba tényleg nyelvi hiba volt, a LISA QA modell nyelvi 

lektorálása a formai dolgokra is kiterjed. 

3.2.3.2. A dokumentáció formázása 

A dokumentáció formázása nyelvi szempontból nem fontos, azonban a fordítás 

formázását is – teljes joggal – érdemes vizsgálnia annak, aki a fordítás minőségét méri. 

Ezt Gouadec (2007:77) is említi: „Szükség esetén a fordító a fordított anyagot 

konvertálja és visszakonvertálja, azaz helyreállítja a fordítás után az eredeti 

formázást.” 

A bonyolult formázást általában az asztali kiadványszerkesztéssel (DTP) 

foglalkozó szakember szokta végezni, azonban neki gyakran nincs nyelvismerete az 

adott célnyelven, éppen ezért apró módosítások (pl. amikor az ábra szövege túl hosszú 

és rövidíteni kell) esetében is a fordítóhoz kell fordulnia. A fordító feladata megtartani 

az eredeti formátum sajátosságait, míg a kiadványszerkesztő feladata a célnyelvi 

dokumentációt végleges formába hozni. 

A tartalomjegyzék maga általában automatikusan generálható, ha a fordító 

megtartotta a formázást, de a kereszthivatkozások és a tárgymutató kezelése tipikus 

csoportos fordítási probléma. Az ABC szerinti rendezés nem egyértelmű, hogy a 

fordító vagy a kiadványszerkesztő feladata. A lokalizációs szerkesztést – a célnyelvi 

verzióban meg nem található funkciók leírásának kihúzását – csak az végezheti el, aki 

ismeri a forrásnyelvi és a célnyelvi terméket is, ez a valóságban előfordulhat, hogy 

csak a megrendelő szakembere. A könyv gerincborítóján megjelenő szöveg lefordítása 

sokszor kimarad, és az utolsó pillanatban kell kapkodni, ezért a fordító számára 

hasznos figyelmeztetés ez. 

Az ábrák fordítása szintén fontos, mivel sokszor az ábrák nem szerkeszthetőek. 

Ilyen esetben a fordítónak kell lefordítnia a szöveget róluk, de egy grafikus készíti el 

az ábrák célnyelvi változatát, az ábrák beillesztése viszont a kiadványszerkesztő 

feladata. Az ábrákhoz általában tartozik ábrajegyzék, és meg kell állapodni az ábrák és 

egyéb elemek elnevezésének konvencióiban is: például a „chart” diagramm-e 

magyarul, vagy ábrának nevezzük-e a képernyőképeket. A fordító feladata ezen felül a 

megfelelő jelölési konvenciók kialakítása és/vagy betartása is: van-e kettőspont az „1. 

ábra” kifejezés után, vagy netán csak szóköz, és ha az ábra megnevezését leírtuk, 
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teszünk-e pontot. Számomra nehezen értelmezhető ezen a területen a hibák 

súlyosságának a fogalma. 

A dokumentáció formázási ellenőrzéseinek felsorolása a modell vitathatatlan 

előnye. Hasonlóan precíz, részletes felsorolással máshol még nem találkoztam. A 

hibák pontozása, az értékelés azonban nehézkes. 

3.2.3.3. A dokumentáció funkcionális ellenőrzése 

A dokumentáció funkcionális ellenőrzése általános érvényű és a 

fordítástudomány kevéssé vizsgált területe – a legtöbb esetben ezt a terminológia 

területére helyezik át, amely részben meg is állja helyét, de sok esetben nem. 

Gondoljunk csak arra, hogy egy jogszabályi hivatkozást a jogszabály szerint kell 

fordítanunk, vagy például egy mű címét illetve idézetet úgy kell megadnunk, ahogy az 

fordításban megjelent – ez nem terminológia, hanem intertextualitás. Nagyon 

helyesnek tartom, hogy a LISA QA modell a funkcionális ellenőrzésre külön feladatot 

szentel, mivel ennek igen sok nyelvi vonatkozása van: a nyelvileg tökéletes fordítás is 

lehet használhatatlan, ha nem illeszkedik a konvenciókhoz. Nem annyira örvendetes 

azonban, hogy mindez csak a szoftverlokalizációra terjed ki – igaz, a fenti példáim kis 

jóindulattal ellenőrizhetők az országbeli standardok korábban bemutatott 

hibakategóriája alatt is. 

Ezek az elvárások ismerősök minden fordítónak, aki valaha is fordított már 

szoftvert vagy szoftverrel kapcsolatos dokumentációt. A szoftver ugyanis vizuális 

elemekből áll, amelyeknek a lokalizációja a dokumentációtól akár külön is történhet, 

de amelyek a dokumentációra rendkívüli mértékben hatnak. A szoftverkonzisztencia-

ellenőrzés során (Esselink 2000:398) össze kell vetni a dokumentációban megjelenő 

kifejezéseket, képernyőábrákat a tényleges szoftverrel, de ezen felül az operációs 

rendszerrel, operációs környezettel is szinkronban kell maradni (Esselink 2000:403). A 

funkcionális elvárások azt vizsgálják meg, a dokumentáció mennyire kapcsolódik a 

hozzá kapcsolódó „univerzumhoz”. 

A LISA QA modell kiadása óta sokat változott az informatika: a képernyőábrák 

gyakran helyileg is előállíthatók, főleg webes alkalmazások esetében, a 

billentyűkombinációkkal kevesebb gond van stb. A legfontosabb változás azonban a 

mobileszközök – okostelefonok, tabletek – és a videók térnyerése: míg a videók 10 éve 

csak a játékprogramok elején voltak megtalálhatók, manapság a videó a dokumentáció 



 60 

szerves részét képezi. Míg a mobileszközök lokalizációját és az ahhoz tartozó 

dokumentációt a LISA QA modellje lefedi, a videók fordítására már nem ad elég 

támpontot. 

A funkcionális ellenőrzés kategóriái informatikai fordításoknál megfelelőek, 

ezen a területen csupán a nem informatikai fordításokkal kapcsolatos funkcionális 

elvárások hiányoznak. Mivel a LISA QA modell általános modellnek állítja be magát, 

ez a hiányosság véleményem szerint jelentős. 

3.2.3.4. A szoftver nyelvezete 

A szoftver nyelvezetének ellenőrzése ugyanúgy részben funkcionális, mint a 

dokumentáció nyelvezetével kapcsolatos ellenőrzések. A szemantika ellenőrzése itt 

például azt jelenti, hogy a képernyőn megjelenő figyelmeztetést úgy kell 

megfogalmazni, hogy a felhasználó tudja, hogy az OK, a Mégse vagy a Bezárás 

gombra kattintson. Mivel a szöveg és a gombok nem mindig egymás után jönnek a 

lefordítandó szövegben, és nem feltétlenül van egyértelmű összefüggés ezek között 

(sok fordító csak magát a szöveget kapja meg fordításra, kontextus nélkül), ez egy 

funkcionális követelmény. A beszúrások esetében a szöveg nem nyúlhat túl az erre 

fenntartott helyen: ez véleményem szerint a formázással kapcsolatos feladat. 

3.2.3.5. A szoftver formázása 

A szoftver formázása egyértelműen a szoftvermérnök feladata, méghozzá az 

internacionalizáció lépésében kell olyan szövegdobozokat és más vezérlőelemeket 

létrehozni, amelyekkel biztosítható, hogy egy nyelven sem fog a szöveg túlnyúlni 

ezeken, és minden nyelv ki fog férni. Az egyetlen elvárás a fordító felé a fordítási 

utasításban az, hogy a szöveg hosszára figyeljen. Ez egyszerűbb esetben egy 

karakterszám, bonyolultabb esetben egy képpontszám. 

3.2.3.6. A szoftver funkcionális ellenőrzése 

A szoftver funkcionális ellenőrzése szintén a szoftvermérnök feladata, igaz, a 

gyorsbillentyűk jelentősen kapcsolódnak a fordítási munkához (bővebben lásd Grigas- 

Jevsikova-Strelkauskyte 2012). A gyorsbillentyűk az egyes párbeszédablakokban 

történő gyors navigálást segítik, ezért párbeszédablakonként egyedieknek kell lenniük. 

A fordító viszont gyakran egy szövegfájlban fordítja sok párbeszédablak minden 

üzenetét, és nem látja, mi mivel tartozik össze, így csak „érzésre” tudja megjelölni a 
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gyorsbillentyűket – ezért gyakran előfordul, hogy egy párbeszédablakban két 

funkcióhoz ugyanaz a gyorsbillentyű van hozzárendelve. Ezt szerencsére a fejlesztői 

környezetek gyorsan észlelik, és a szoftvermérnökök is tudják javítani. Egy ilyen hiba, 

csak éppen jóval súlyosabb következményekkel, került bele például a Windows 95 első 

magyar lokalizációjába: a parancssori (DOS-os) felületen csak billentyűkkel lehetett 

navigálni, és egy felhasználói interakciónál a parancsokat (Abort, Retry, Skip, Cancel) 

magyarra a következőképpen fordították: Megszakítás, Ismét, Kihagyás, Mégse. A 

gyorsbillentyű mindegyik szó első karaktere volt, így a Mégse opciót nem lehetett 

elérni. Ezekkel a követelményekkel a fordítónak jó tisztában lennie, de nem 

egyértelműen az ő feladata a hibátlan működést biztosítani. 

3.2.4. A LISA QA modell általános értékelése és továbbfejlesztése 

Röviden összegezve a LISA QA modell előnyeit és hátrányait elmondhatjuk, 

hogy a LISA QA modell kiváló hibakeresésre, azonban fordítóértékelésre kevéssé 

alkalmas két dolog miatt: egyrészt a produktum tökéletességét vizsgálja, amelyik 

szinte soha nem csak egy fordító érdeme, hanem csapatmunka eredménye, másrészt 

pedig az egyes hibák egynél több helyen is szerepelhetnek, sőt, arra sem ad a modell 

egyértelmű ajánlást, hogy a szövegen belüli kereszthivatkozásoknál (amelyek nem 

csupán a kereszthivatkozások, hanem a tárgymutatók, a szoftver és a dokumentáció 

eltérése stb.) hogyan és hol kell a hibákat megjelölni: az első előfordulásnál, minden 

helyen, amivel a hibának kapcsolata van, vagy az első két helyen. 

A LISA QA modell nem ad konkrét szabályokat a többértelműségek feloldására, 

és az értékelésbeli használatához a jelenleginél részletesebb dokumentációra és a 

lektorok hosszadalmas betanítására lenne szükség. 

Érdekes, hogy a LISA, az a szervezet, amely az internacionalizáció, a lokalizáció 

és a globalizáció fogalmát definiálta, a minőségbiztosítás esetében nem írja le 

expliciten az internacionalizáció szükségességét a minőségmérési modelljében, noha 

végig épít arra: 

 

Az internacionalizáció a termék generalizálásának folyamata a célból, hogy 

újrafejlesztés nélkül is tudjon több nyelvet és kulturális konvenciót kezelni. Az 

internacionalizáció a programtervezés és a dokumentumfejlesztés szintjén 

történik. (idézi Esselink 2000:2) 
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Az értékelés végén megemlítenék még egy gyakorlatias kérdést, a 

fordítómemóriák és a fordítástámogató szoftverek kérdését. A LISA QA modellt 

legfőképp nagyobb informatikai vállalatok alkalmazzák, és ezek a cégek többsége 

fordítástámogató szoftvereket is használ. Ezen szoftverek központi eleme a 

fordítómemória, amely a forrás- és célmondatokat, ún. forrás- és célszegmenseket 

tárolja el. A fordítómemória alapvető feltételezése az ekvivalencia: a fordító lefordítja 

a forrásszegmenst, a gép pedig eltárolja az eredetit és a fordítást, és így az eltárolt 

változatot későbbi fordításnál újra fel lehet használni. Mindez addig meg is állja a 

helyét, míg a mondatszinten vagy legalább bekezdésszinten ekvivalencia lehetséges. 

Ha a LISA QA modellt szigorúan vesszük, csak úgy tudjuk „tisztán tartani” a 

fordítómemóriákat (azaz: a forrás- és céloldalon a szöveg minden esetben szigorúan 

ugyanazt az információt tartalmazza), ha először elvégezzük a fordítást, majd ezután 

végezzük el a szerkesztéseket, viszont ez már a fordítást nem befolyásolja. A gond az, 

hogy ez a gyakorlatban igen nehezen kivitelezhető. Ha például behelyettesítjük az 

almáspite receptjét a dobostorta receptjére, már elromlik a fordítómemória, és 

elképzelhető, hogy olyanokat találunk benne, hogy „8 eggs” = „4 púpozott evőkanál 

cukor”. Ha módosítjuk a felsorolások sorrendjét, szintén előfordulhat ugyanez. A LISA 

QA modell nem tartalmaz semmilyen információt a fordítómemóriák és a hibátlan 

fordítás kapcsolatáról. 

Véleményem szerint a LISA QA modell inkább alkalmas ellenőrzőlistának, mint 

minőségértékelő eszköznek, a fordítási hibák kategorizálására, elkülönítésére pedig 

nem felel meg. 

Milyen hatása van a LISA QA modellnek a fordítási iparágra? Érdekes módon 

hiába kerestem, ellentétben a SAE J2450 modellel, nem találtam egyetlen olyan 

tanulmányt sem, amely a LISA QA modell minőségjavító, kommunikációcsökkentő, 

költségcsökkentő szerepét bemutatta volna. A LISA QA modellt azonban rendkívül 

sokan említik, és ha hihetünk a beszámolóknak, számtalan fordítóiroda és megrendelő 

alkalmazza (Urbán 2011) – kisebb-nagyobb változtatásokkal. A LISA QA modell a 

hibaértékelés, minőségmérés de facto szabványa lett, mivel alkalmazási köre a SAE 

J2450 modellel szemben széles. 2005 és 2012 között a fordítási hibák értékelésének 

egyetlen elfogadott módszere ez a modell volt. Ha rákeresünk az interneten, ki 

használja ezt a modellt, számtalan fordítóiroda honlapján találunk róla leírást, de ha ezt 
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a leírást elolvassuk, a legtöbbször azt találjuk, hogy a LISA QA modell módosított 

változatát alkalmazza az iroda. Ez azt mutatja, hogy míg a LISA QA modell 

megjelentetése jól mutat a honlapon, a valóságban az eszköz módosítások nélkül nem 

alkalmazható a hibák kategorizálására, a minőség mérésére. Véleményem szerint ez a 

hibafajták számára, a fordítás és a lokalizáció elkülöníthetetlenségére és az 

ellenőrzések, továbbá a pontozás alulspecifikáltságára vezethető vissza. 

A LISA QA modellen alapul a Hewlett-Packard, a Microsoft, a ForeignExchange 

Translations, az Argos Translations, a Net-Translators, a CSOFT és egyéb vállalatok és 

fordítóirodák minőségértékelése. Doherty, Gaspari, Groves, és van Genabith (2013) 

beszámol arról, hogy egy majdnem 500 válaszadóval végzett felmérés során 16% 

használta a LISA QA modellt, szemben a SAE J2450 5% alatti eredményével. 

 

3.3. A QT Launchpad MQM modellje 

Ahogy az előbbiekben láttuk, a minőségértékelés problémáját a két bemutatott 

hibatipológia megoldotta – jelentős előrelépés ebben a témában 2005 és 2012 között 

nem történt. A következőkben bemutatott három modell mindegyike az elmúlt évek 

fejleménye, ezért is aktuális a témaválasztásom. Ezekről az új modellekről magyar 

nyelven még máshol nem olvashattunk. 

3.3.1. Az MQM modell kialakulása és helye a minőségmérésben 

Míg a szoftveripar és az autóipar a korábban ismertetett két modellel élen járt a 

fordítás értékelésében, a minőség számszerűsítésében, más iparágak nem készítettek 

hasonló szabványokat, legfeljebb az egyes vállalatok módosították a fenti két modell 

egyikét. Ahogy arról Bergeron (2007) beszámol, a gyógyszeripar, a gyógyászati 

eszközgyártás és a gépgyártás területére kiterjesztette magát a SAE J2450 szabvány, de 

más ágazatokba ez a fajta minőségértékelés nem férkőzött be.  

A Common Sense Advisory piackutatása alapján (Txabarriaga-Kelly-Stewart 

2009:21) Európában a legnagyobb fordítási költségvetéssel rendelkező ágazatok a 

szoftverkiadás (507 m USD), a számítógépes, elektronikai, optikai termékgyártás 

(385,5 m USD), ezután a szolgáltatások (341,8 m USD), a gépgyártás (279,2 m USD), 

a pénzügy és biztosítás (269,9 m USD), a gyógyszeripar (264,1 m USD), az 

egészségügy (247,3 m USD), az autógyártás (235,6 m USD), és a közszféra (233,5 m 

USD) – nem csoda tehát, hogy a modellek azokat a tevékenységeket fedik le a 9 
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legjelentősebb terület közül, amelyeknél a fordítási, lokalizációs igények 

megjósolhatóak. A szoftverkiadás és a számítógépes, elektronikai, optikai 

termékgyártás területére jól alkalmazható a LISA QA modell, a gépgyártás, a 

gyógyszeripar és az autóipar területére a SAE J2450, ami pedig marad, az a 

szolgáltatószféra, amelynek a fordítási igényei az esetek túlnyomó többségében nem az 

egyes termékekhez kapcsolódnak, és nem szabványosíthatóak. 

Mi történt 2005 óta? A gépi fordítás, amely olyan sok kritikát kapott, a 

statisztikai gépi fordítással teret nyert. 2011. októberében egy felmérésből kiderül, 

hogy a fordítási árbevétel kb. 2,33%-a immár utószerkesztett gépi fordítás, 226 

vállalatból 31,43% kíván utószerkesztett gépi fordítást bevezetni a fordításaik több 

mint 10%-ára, míg 17,44% szerkesztetlen, nyers gépi fordítással próbálkozik a 

fordításaik több mint 10%-a esetén. A legfejlettebb lokalizáló cégek 27,1%-a pedig 

már most alkalmaz gépi fordítást (DePalma 2011). 

Az utószerkesztés bevezetésével a vállalatok jelentős, egyes nyelvpároknál 

átlagosan 43% produktivitásnövekedést értek el (Plitt-Masselot 2010), azaz egy óra 

alatt a fordító 43%-kal több szót tudott lefordítani, mint ha nem kapott volna gépi 

fordítási kimenetet. A produktivitásnövekedés lefordítható megtakarításra, hiszen így a 

vállalat, ha alkalmaz egy fordítót, ugyanolyan bérköltség mellett átlagosan 43%-kal 

többet fordíttathat – vagy ha nem akar többet fordítani, csökkentheti a bérköltséget 

némileg több, mint 30%-kal. 

A rosszul szerkesztett gépi fordítás – és persze a nyers gépi fordítás – azonban 

sokkal nagyobb ellenállást vált ki az olvasókban, mint a gyenge emberi fordítás. Más 

szavakkal: a gépi fordítások elfogadhatósága alacsonyabb, mint az emberi fordításoké 

(Varga 2011). Szükség van a gépi fordítások utószerkesztésére és így az 

elfogadhatóság növelésére. Ennek eredményét azonban mérni kell. 

A 2010-es évekre a gépi fordítás és az utószerkesztett gépi fordítás értékelése 

miatt vált ismét érdekessé a minőség mérése. Mások lettek a minőségi elvárások, 

illetve egyértelművé vált, hogy vannak minőségi szintek, nem minden fordításnak kell 

tökéletesnek lennie. A gépi fordítás minőségének mérésére matematikai módszerek 

születtek, amelyek a következő kérdéseken alapulnak: 

 

- mekkora a felszíni (karakterekben, szavakban mérhető) eltérés a nyers gépi 

fordítás és az ember által utószerkesztett változat között (Levenshtein 1966, 
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Snover-Dorr-Schwartz-Micciulla-Makhoul 2006) – ezek megnevezése WER, 

TER stb. 

- mekkora a hasonlóság az emberi referenciafordítások és a gépi fordítás között 

(Papineni-Roukos-Ward-Zhu 2002) – ilyen metrika a BLEU, a NIST, az           

F-érték, a METEOR stb. 

 

A gépi fordítás értékelésének központi témája lett az emberi értékelés és a gépi 

értékelések korrelációjának vizsgálata is. Az emberi értékelés két fontos kategóriája az 

adekvátság, amely azt mondja meg, hogy a forrásnyelvi információ a célnyelvben 

szerepel-e, és a gördülékenység, amely a szöveg olvashatóságát méri (Koehn 2010). 

Az adekvátság emberi mérésének lehetőségeit vizsgálom magam is a dolgozat 6. 

fejezetében. 

A gépi fordításnak két ága jött létre: az egyik az általános gépi fordítás, ahol a 

Google és a Microsoft már learatta a babérokat. Ezeket a szolgáltatásokat használjuk 

nap mint nap. A specializált gépi fordítás azonban – amely a statisztikai gépi fordítás 

térnyerésével új értelmet nyert, mivel nem csupán saját terminológiát, hanem saját 

korpuszt is jelent, amellyel bizonyos szavakat, kifejezéseket statisztikailag ki is zár 

(Koehn 2010) – kevésbé látható, mivel egy jól betanított gépi fordítási motor sokkal 

jobb kimenetet ad, mint a Google vagy a Microsoft rendszere, és általában ezeken a 

fordításokon még utószerkesztést is végeznek.  

A QT Launchpad projekt (és a későbbiekben bemutatandó TAUS DQF is) a 

specializált gépi fordítás fontosságát hangsúlyozza. Ez az a terület, ahol a Google és a 

Microsoft nem aratta már le a babérokat, ahol a megfelelő folyamatokkal megfelelő 

szövegminőséget lehet elérni, és amely lehetőséget ad az európai gazdaság 

növekedésére. A QT Launchpad az Európai Unió által támogatott kétéves kutatási 

projekt (2012-2014), amelynek célja a minőségi fordítás elősegítése, és egyik fő 

célkitűzése a minőség mérésére egy nyílt, bárki által hozzáférhető modell – és a LISA 

QA modellhez hasonlóan szoftver – biztosítása. Ez már most kipróbálható a 

http://www.translate5.net internetcímen. 

A QT Launchpad konzorciuma tudományosan elismert szakemberekből áll, de a 

projekt újdonsága miatt tudományos publikáció még nem jelent meg erről a 

kezdeményezésről, csupán a projekt weblapjáról kaphatunk információkat. Ez a 

weblap a következő címen érhető el: http://www.qt21.eu/launchpad/ 
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A QT Launchpad nagyban épít Alan Melby munkásságára (lásd Melby-Lommel- 

Rasmussen-Housley 2012, Melby 2006), és Melby (eddig máshol nem közölt) 

minőségdefinícióját teszi magáévá: 

 

A minőségi fordítás a közönség és a cél számára megfelelő pontosságot és 

gördülékenységet mutat, és minden egyéb megállapodott specifikációnak 

megfelel a végfelhasználó igényeit figyelembe véve. (Melby 2013, idézi 

Lommel-Burchardt 2013:14) 

 

Melby már 1990-ben ír a specifikációkról a Metában megjelent cikkében, 

amelyet Albrecht Neubert text constrained writing gondolatából vezet le: 

 

A fordítási ekvivalencia megközelítése hogyan kezeli a jelentést? Feltételezi, 

hogy a forrásszöveg és a célszöveg egyaránt értelmes kontextusban a megfelelő 

nyelv beszélője számára. Azt is feltételezi, hogy van egy specifikációhalmaz, 

amely megmondja, milyen ekvivalenciatípusokat kell hangsúlyozni az adott 

szöveg esetében, a konfliktusok feloldása érdekében relatív prioritásokkal. Ezek 

a specifikációk természetesen a fordítás célján alapulnak. (Melby 1990:211) 

 

Ezen alapuló minőségdefiníció került bele az ASTM F 2575-06, Standard Guide 

for Quality Assurance in Translation4 szabványba is: „Minőség: annak foka, hogy a 

fordítás jellemzői milyen szinten felelnek meg a megállapodott specifikációknak”. 

Így a QT Launchpad minőségdefiníciója sok újat nem hoz az ASTM 

szabványhoz képest, csak némileg konkrétabb megfogalmazást csempész be a 

definícióba a pontosság, gördülékenység és a végfelhasználói adekvátság révén. 2013. 

nyarán a végfelhasználói adekvátság kifejezést a konzorcium lecserélte a „verity” 

szóra, amelyre sajnos jobb fordítást a veritásnál nem találtam. A QT Launchpad szerint 

a gördülékenység (fluency) azt jelenti, hogy a létrehozásának módjától függetlenül a 

szöveg mennyire könnyen olvasható, a pontosság (accuracy) azt, hogy a célszöveg 

ugyanazt mondja-e, mint a forrásszöveg, míg a veritás azt jelenti, hogy a szöveg 

(forrás- vagy célszöveg) kommunikatív céljainak megfelel-e, és beillik-e a való 

                                                
4	  Az	  ASTM	  International	  amerikai	   szabványügyi	   szervezet.	  Az	  ASTM	  F	  2575-‐06	  szabvány	  az	  EN	  15038	  szabvány	  

„amerikai	  megfelelője”,	  ezért	  a	  minőségdefinícióján	  kívül	  részletesen	  nem	  vizsgálom	  a	  dolgozat	  keretei	  között.	  
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világba? A gördülékenység alá tartozik az érthetőség, a helyesírás, az egyértelműség, a 

nyelvtani helyesség, a pontosság alá a terminológiai megfelelőség, a számok és más 

értékek pontos átvitele, a tartalmi betoldások vagy kihagyások. Nem minden esetben 

kell a pontosságot szolgaian követni: egy szakácskönyvnél az angolszász 

mértékegységekről való konvertálást lehet szabadabban értelmezni (10 oz. lehet 

például 3 dl, hiába „csak” 2,95 dl-ről van szó), összegző fordításnál pedig nem gond a 

kihagyás. A veritás azt mutatja meg, hogy segít-e a fordítás elérni a felhasználó céljait, 

illetve hogy kulturálisan releváns és érthető módon beszél-e hozzá. 

A QT Launchpad elismeri a termék, a folyamat és a projekt minőségét (a projekt 

minősége alatt a fizetés megtörténtét, a határidő betartását stb. érti), de az MQM 

csupán a termék minőségével foglalkozik. A QT Launchpad többek között a résztvevő 

személyek révén szoros kapcsolatban áll a Linport projekttel, amelynek célja, hogy 

minden releváns információt – és nem utolsósorban fordításspecifikációt – tartalmazó 

projektcsomag-formátumot dolgozzanak ki a különböző szoftverek számára. A QT 

Launchpad igazából a Linport minőségi modulja. Az MQM információjára ezért a QT 

Launchpad szabványos jelölést is ki kíván dolgozni. 

A fenti gondolatmenetből – hogy a QT Launchpad a Linport egy részét definiálja 

– látható, hogy az MQM a LISA QA-hoz hasonlóan egy szoftveresen reprezentált 

szabványt kíván létrehozni, amely a korábbi modelleket magába tudja foglalni, 

moduláris és bővíthető. A szoftveres szabványok egyik fontos jellemzője a 

bővíthetőség, hiszen ezek a szabványok időtállóságra törekednek, a szoftverek 

képességei viszont előre nem jósolhatók meg. Így az MQM csak egy filozófiát tud 

definiálni, az általa tárolt tényleges adatok változhatnak. Ezért nehéz jelen pillanatban 

megállapítani, mi is az MQM: egy minőségmérési szabványkezdemény, vagy egy 

szabvány a minőségmérési adatok tárolására? Valószínű, hogy ezt idővel a 

felhasználók fogják meghatározni. Véleményem szerint a minőségmérési adatok 

tárolására szolgáló szabvány még korai lehet, mivel a minőségmérés a 

fordítástámogatási eszközökben még továbbra is ritka (Kelly-DePalma 2009) – attól 

pedig nem lesz elterjedtebb egy funkció, mert létezik rá szabvány. 
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3.3.2. Az MQM dimenziói 

Az MQM központi kategóriája a dimenziók, amelyeket a projekt az ISO/TS-

11669 szabványból kölcsönöz. Ezek a dimenziók valójában azok a területek, 

amelyeket egy fordítási projekt specifikációjánál konkretizálni kell. Az ISO/TS-11669 

dimenzióit a 7. ábra mutatja be. A dimenziókról részletes leírást Melby (2012) ad. 

 

7. ábra: Az ISO/TS-11669 dimenziói. 

 
 

Az MQM ezekből a dimenziókból ragad ki 11-et, és hozzátesz egyet: 

• Nyelv/nyelvközösség. A szöveg célnyelve, például kanadai francia. 

• Szakterület, például jogi vagy gyógyszerészeti szöveg. 

• Terminológia. Milyen terminológiai erőforrások és konvenciók alkalmazandók a 

forrás- és célszöveg esetében. 

• Szövegjellemzők, ezen belül: 

o Szövegtípus. A tartalom típusa és műfaja, például regény, felhasználói 

kézikönyv műszaki szakembereknek vagy hirdetésszöveg. 

o Közönség. A tartalmat milyen közönségnek szánják. Például a 2934x 

mosógép használói, középiskolás diákok, akik környezetismeretet 

tanulnak. 

o Cél. A tartalom célja, például a szöveg egy törvénytervezethez 

kapcsolódóan az olvasót a jogairól tájékoztatja. 

o Regiszter. A nyelvi regiszter a célnyelven, például formális vagy 

informális szöveg. 

o Stílus. A szöveg stílusa, például van-e stílusútmutató, amelyet követni 

kell, vagy milyen stíluselemeket szabad és tilos használni. 
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• Tartalommegfeleltetés. Hogyan kell a forrásszöveghez képest fordítani, például 

összegző fordítás, amelyből kimaradhatnak részletek, vagy a szövegnek úgy 

kell hangoznia, mintha a célnyelven íródott volna, vagy maradhatnak 

forrásnyelvi elemek benne. 

• Fájlformátum. A formátum, amelyben a tartalmat át kell adni, például HTML 

vagy InDesign állomány. 

• Előállítási technológia. Milyen szoftvert vagy technológiát kell használni a 

fordítási folyamat során, például gépi fordítást, fordítómemóriát, adott 

terminológiai rendszert. 

• Kimeneti modalitás. Hogyan fog a célszöveg megjelenni – videón felirat 

formájában, hangosbemondón bejelentésként, vagy mobiltelefonon feliratként? 

Az MQM a fenti dimenziók alapján értékeli a fordítást: hogy milyen hibákat kell 

értékelni, a fenti dimenziókra adott válaszok határozzák meg. Hosszú műszaki 

dokumentumoknál például értékelni kell a tartalomjegyzék és a tárgymutató 

teljességét, ám ez sok egyéb fordításnál nem számít. Az MQM dimenziók leírásába az 

elmúlt 3 hónapban került bele a terminológia dimenziója, korábban 10+1 dimenzióról 

beszélt a modell. A hozzávett kategória a kimeneti modalitás. 

3.3.3. Az MQM jelenlegi hibakategóriái 

Az MQM 2013. novemberében érvényes hibatípusait a 8. ábra mutatja be. Mivel 

a modell a korábbi modelleket, többek között a LISA QA modellt is magába kívánja 

foglalni, ezért ezen hibatípusok közül sok megegyezik a LISA QA modellben már 

megismert hibákkal – amelyek itt nem szerepelnek, azok a „Kompatibilitás” 

hibacsoport alá sorolhatók be. A hibatípusok között felfedezhető, hogy a modell 

megpróbálja elkülöníteni az automatikusan észrevehető hibákat (pl. mechanikus 

ellenőrzések) a csak ember által észrevehető hibáktól (pl. érthetetlen szöveg, tartalmi 

hibák). E mögött az a megfontolás állhat, az MQM automatizálni kívánja a metrikákat, 

és egyetlen kimenetbe próbálja összegyűjteni az összes minőségi információt. 

A hibatípusok három alapkategóriába sorolhatók be, ezek a gördülékenység, 

pontosság és veritás. Ezen ellenőrzések egy részét szövegtől és specifikációtól 

függetlenül mindig el kell végezni. Opcionális a design, az internacionalizáció, a 

kompatibilitás és az egyéb ellenőrzések elvégzése. 
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8. ábra: Az MQM modell aktuális hibatípusai

 

3.3.3.1. Az MQM alapellenőrzései 

 

Az MQM alapellenőrzései a következők: 

 

1. Pontosság (csak a célszövegre kell elvégezni). A célszöveg nem pontosan tükrözi a 

forrásszöveg tartalmát, a specifikáció által engedélyezett eltéréseken túllép. Ennek 

kategóriái: 

1. Terminológia. A terminust a szakterületnek vagy egyéb specifikációnak nem 

megfelelő másik terminussal fordították. 

2. Félrefordítás. A célszöveg nem tükrözi híven a forrásszöveget. 

3. Kihagyás. A forrásszövegben szereplő tartalom nem szerepel a fordításban. 

4. Le nem fordítás. Lefordítandó szöveg nem lett lefordítva. 

5. Beszúrás. A célszövegben van a forrásoldalon nem szereplő szöveg. 
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2. Gördülékenység (a forrás- vagy a célszövegre kell elvégezni). A szöveg formájával 

vagy tartalmával kapcsolatos problémák, attól függetlenül, hogy ez a szöveg fordítás-e 

vagy sem. Megjegyzés: ha egy problémát csak úgy lehet felderíteni, ha összevetjük a 

forrásnyelvi és a célnyelvi változatot, azt nem szabad gördülékenységi problémának 

kategorizálni. 

1. Tartalom. A tartalomra vonatkozó problémák, prezentációs és/vagy 

mechanikus problémák kivételével. 

a. Regiszter. A szöveg a specifikációknak vagy az általános nyelvi 

elvárásoknak nem megfelelő regiszterben íródott. 

b. Stílus. A szövegben a regisztert nem érintő stilisztikai problémák 

vannak (pl. hosszú mondatok). 

c. Következetlenség. A szövegben belső tartalmi következetlenség 

található, pl. egymásnak ellentmondó utasítások.  

2. Mechanikus ellenőrzések. A szöveg prezentációjával és/vagy mechanikájával 

kapcsolatos problémák. 

a. Helyesírás. Helyesírási és elgépelési hibák. 

b. Tipográfia. A szöveg megjelenítésével kapcsolatos, helyesírási hibákon 

kívüli problémák, például helytelen központozás vagy törő sorköz 

használata a bekezdés közepén. 

c. Nyelvtan. A szöveg nyelvtanával, szintaxisával kapcsolatos, 

helyesíráson túlmutató problémák. 

d. Helyi konvenciók megsértése. A helyi konvencióknak nem megfelelő, 

vagy más nyelvi környezet számára írott szöveg (pl. németben a 

tizedespont használata). 

3. Érthetetlenség. A hiba pontos természete nem meghatározható, a gördülékeny-

ség megszakad. 

3. Veritás (a forrás- vagy célszövegre alkalmazandó). A szöveg kijelentései 

ellentmondanak a szöveg világával (pl. a szövegben utalás van olyan részeire egy 

gépjárműnek, amilyet a jármű nem is tartalmaz). 

1. Teljesség. A szöveg nem teljes, például hiányzik belőle egy folyamat 

elvégzésének egyik lépése. (Ahol a forrásszövegben szerepel valami, a 

célszövegben nem, az kihagyás.) 
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2. Jogi követelmények. A szöveg a specifikációkban meghatározott jogi 

követelményeknek nem felel meg, például az FCC nyilatkozatot a CE 

nyilatkozattal kell helyettesíteni, de ehelyett lefordították, így a szöveg jogi 

gondokat okozhat Európában. 

3. Helyi alkalmazhatóság. A szöveg nem a célközönséghez szól, például 

Svédországba szánt szöveg különleges kedvezményekről beszél, amelyeket 

Németországban lehet csak igénybe venni. 

3.3.3.2. Az MQM bővítményei 

Az alapellenőrzéseken felül a fenti ábrán láthatók a bővítmények is: 

1. Pontosság. 

1.1. Terminológia. 

1.1.1. Normatív terminológia. A terminust nem az előírt terminológia, 

hanem az általános terminológia alapján fordították. 

1.2. Félrefordítás.  

1.2.1. Túlzottan szó szerinti fordítás. Maga az MQM is magyar példát 

használ itt: a „Tele van a hócipőd?” kifejezésre nem megfelelő az „Are 

your snow boots full?” fordítás. 

1.2.2. Hamis barát. A fordítás helytelenül a forrásszóhoz igen hasonló szót 

használt, például az olasz „simpatico” nem „sympathetic”. 

1.2.3. Nem kellett volna lefordítani. Az Apple Computers-t nem szabad a 

japán szövegben アップルコンピュータ –nek fordítani. 

1.2.4. Dátumok/idők. A dátumok és idők nem egyeznek a forrás- és célnyelv 

között, például a német 09.02.09 nem 2009. szeptember 2., hanem 2009. 

február 9. 

1.2.5. Értékek átváltása. A célszövegben nem lett vagy nem helyesen lett 

átalakítva a számérték az eltérő mértékegységre (pl. valuták, metrikus és 

amerikai mértékegység-rendszer). 

1.2.6. Számok. A számok nem egyeznek a forrás- és célszövegben. 

1.2.7. Entitás (név vagy hely). A nevek, helyek vagy más „megnevezett 

entitások” nem egyeznek, például a forrásszöveg Dublin, Ohio-ról beszél, 

míg a célszövegben az írországi Dublin szerepel. 
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1.3. Le nem fordítás. 

1.3.1. Le nem fordított grafikák. A grafikák szövege nem lett lefordítva. 

2. Gördülékenység. 

2.1. Tartalom. 

2.1.1. Regiszter. 

2.1.1.1. Variánsok/szleng. A szövegben a regiszterbe nem illő szavak, 

például szleng található. 

2.1.2. Stílus. 

2.1.2.1. Céges stílus. A céges stílus előírhatja, hogy kerüljék a 

szenvedő szerkezet használatát, de a fordításban mégis sok ilyen van. 

2.1.2.2. Stílusútmutató. A normatív specifikáció által meghatározott 

stílusnak nem felel meg a szöveg, például a hivatkozások nem a 

megfelelő jelölést követik. 

2.1.3. Következetlenség. 

2.1.3.1. Rövidítések. A rövidítések formája következetlen, például a 

szöveg az approximately szóra egyaránt használja az app. és az 

approx. rövidítést. 

2.1.3.2. Képek/szöveg. A képernyőábrán található gombon található 

felirat eltér a szövegben található felirattól. 

2.1.3.3. Diskurzus. A szöveg diskurzusa következetlen, zavaró, például 

egy feladaton belül van felszólítás, leírás, lista, ezáltal nehéz követni. 

2.1.3.4. Terminológiai következetlenség. A terminológia a szövegen 

belül következetlen, ugyanarra a kifejezésre több célkifejezést 

alkalmaznak. A helytelen terminológiafordítást a pontosság 

kategóriájába, míg a forrásszövegben megjelenő hibás terminust a 

gördülékenység/tartalom/egynyelvű terminológia kategóriába kell 

sorolni.  

2.1.4. Duplikáció. A tartalom többször szerepel, ismétlődik mondaton vagy 

szövegen belül. 

2.1.5. Egynyelvű terminológia. A terminusok használata helytelen, például 

a piano mechanism kifejezés helyett a piano action terminust kellett volna 

alkalmazni. 
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2.1.5.1. Normatív egynyelvű terminológia. A használt terminológia 

megsérti a terminológiai adatbázis vagy egyéb terminológiai 

erőforrás iránymutatásait, például a szövegben Acme TM200 

szerepel a kötelezően előírt Acme TM2000® helyett. 

2.1.6. Többértelműség. A szöveg jelentése többértelmű, például az „I 

cannot recommend this too highly” egyaránt jelentheti, hogy nagyon 

javasolja és azt, hogy nem nagyon javasolja. 

2.1.6.1. Tisztázatlan hivatkozás. A szövegben nem egyértelmű 

ráutalások szerepelnek, névmással vagy más formában, például 

„Ennek befejezése után folytassa a következő lépésekkel” – de nem 

egyértelmű, mi az az „ez”. 

2.2. Mechanikus ellenőrzések. 

2.2.1. Helyesírás. 

2.2.1.1. Nagybetűhasználat. Neveket kisbetűvel írtak. 

2.2.1.2. Ékezetek. Helytelen ékezeteket használtak fel, például a 

magyarban a „hullámos ő-t”. 

2.2.2. Tipográfia. 

2.2.2.1. Központozás. Az írásjelek helytelen használata, például 

pontosvesszőt használnak angolban a vessző helyett. 

2.2.2.2. Önmagukban álló idézőjelek vagy zárójelek. Nyitó vagy 

zárójel vagy idézőjel a párja nélkül áll a szövegben. 

2.2.3. Nyelvtan. 

2.2.3.1. Morfológia (szóalak). A szóval magával nyelvtani probléma 

van, például az angol come ige múltidejét comed-ként fordították a 

came helyett. 

2.2.3.2. Szófaj. Egy szó rossz szófajban szerepel, például a szövegben 

„Read these instructions careful” szerepel a „Read these instructions 

carefully” helyett. 

2.2.3.3. Egyeztetés. Két szó a szövegben nincs megfelelő egyeztetve 

eset, szám, személy vagy más nyelvtani jellemző szerint. 

2.2.3.4. Szórend. A mondatban a szórend nem felel meg a nyelvtani 

szabályoknak. 
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2.2.3.5. Funkciószavak. A ragok, jelek, vonzatok és egyéb 

funkciószavak használata helytelen. 

2.2.4. Helyi konvenciók megsértése. 

2.2.4.1. Dátumformátum. A szövegben szereplő dátumformátum a 

célnyelven nem megfelelő (pl. 13/04/2009 a magyarban). 

2.2.4.2. Időformátum. A szövegben szereplő időformátum a 

célnyelven nem megfelelő (pl. 24 órás idő amerikai szövegben). 

2.2.4.3. Mértékegység-formátum. A szövegben szereplő 

mértékegység-formátum a célnyelven nem megfelelő (pl. 

Fahrenheit). 

2.2.4.4. Számformátum. A tagolás és a tizedesjelölő használata a 

célnyelven nem megfelelő.  

2.2.4.5. Idézőjel típusa. Az idézőjel típusa (alul/felül, egyenes/ 

hullámos stb.) nem megfelelő a célnyelven. 

2.2.4.6. Nemzeti nyelvi standardok. A szöveg megsérti a nemzeti 

nyelvi standardokat, például francia hirdetésben anglicizmusok 

vannak, amelyeket az Academie française tilt. 

2.2.5. Karakterkódolás. Helytelen karakterkódolás miatt az ékezetek 

eltűnnek, a szöveg olvashatatlanná válik. 

2.2.6. Nem megengedett karakterek. A szövegben nem megengedett 

karakterek szerepelnek, például perjelek, amelyek gondot okozhatnak a 

számítógépeken az elérési utak miatt, és ezt a specifikáció megtiltotta. 

2.2.7. Mintaprobléma. A szövegben olyan minta található, amelyet a 

specifikáció tilt (például idézőjel után nem jöhet vessző). 

2.2.8. Sorbarendezés. A felsorolás sorrendje nem megfelelő. 

2.2.9. Korpuszmegfelelés. A tartalomnak illeszkednie kell egy 

referenciakorpuszhoz. Ez egy algoritmussal ellenőrizhető. Az MQM ezt a 

kategóriát azért tartalmazza, hogy az ITS 2.0-val kompatibilis legyen. 

2.2.10. Hivatkozás/kereszthivatkozás. Egy hivatkozás/kereszthivatkozás 

olyan helyre mutat, dokumentumon belül vagy kívül, amely nem létezik. 

2.2.11. Tárgymutató/irodalomjegyzék. 

2.2.11.1. Oldalhivatkozások. A tárgymutató/tartalomjegyzék helytelen 

oldalszámra, vagy a forrásszöveg oldalszámaira hivatkozik. 
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2.2.11.2. Tárgymutató/tartalomjegyzék formátuma. A 

tárgymutató/tartalomjegyzék formázása helytelen, például nem 

tabulált. 

2.2.11.3. Hiányzó/helytelen tétel, például nem szerepel egy fejezet. 

3. Veritás. 

3.1. Teljesség. 

3.1.1. Listák. A listából hiányoznak szükséges elemek, például az 

alkatrészlistából egy sor. 

3.1.2. Eljárások. Az eljárásból hiányoznak szükséges lépések, például így 

nem lehet üzembe helyezni egy gépet. 

4. Design. 

4.1. Általános design (tördelés). Az általános formázásra, nem pedig a helyi 

formázásra vonatkozó problémák. 

4.1.1. Szín. A színek helytelen használata, például a címsorok színe zöld, 

nem kék. 

4.1.2. Globális karakterkészlet-választás. A karakterkészlet-választás 

helytelen, például az eredeti szövegben a címsorokra alkalmas 

karakterkészlettel írják végig a japán fordítást. 

4.1.3. Lábjegyzet/végjegyzet formátuma. A lábjegyzet/végjegyzet helye 

rossz, vagy másképpen jelölik őket (például nem számokkal, hanem 

karakterekkel). 

4.1.4. Élőfej és élőláb. Ezek formázása helytelen, például élőfej minden 

oldalra kellene, de csak minden másodikon van. 

4.1.5. Margók. A specifikációkban megadott margóméret nem érvényesül. 

4.1.6. Fattyúsorok. A szövegben vannak fattyúsorok, rövid részek folyó 

szövegből, amelyek új oldalon jelennek meg, és ez nem felel meg a 

specifikációnak. 

4.1.7. Nem megfelelő oldaltörések. Oldaltörések rossz helyen találhatók, 

például az ábra és az ábra címe között. 

4.2. Helyi formázás. 

4.2.1. Szövegelrendezés. A szöveg egy része rossz elrendezéssel van, 

például nincs kihúzva. 
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4.2.2. Bekezdések kezdete. A bekezdések rossz helyen kezdődnek, például 

25 mm-re a specifikált 4 mm helyett. 

4.2.3. Karakterkészlet. A karakterkészlet-választás helyi (és nem 

általános) hibái. 

4.2.3.1. Félkövér/dőlt. Rosszul alkalmazzák a félkövér/dőlt szöveget. 

4.2.3.2. Karakterkészlet rossz méretben. A lábjegyzetet 8 pontos 

betűvel kellene írni, de 12 ponttal szerepel. 

4.2.3.3. Egyszeres/kétszeres karakterek. Ázsiai szövegekben jellemző 

probléma, egyszeres/kétszeres szélességű karakterek alkalmazásával. 

4.2.4. Sortávolság. Például a lefordított szöveg nehezen olvasható az egyes 

sortávolság miatt. 

4.2.5. Alávágás. A karakterek közötti térköz helytelen, a karakterek 

egybecsúsznak, nehezítve az olvashatóságot. 

4.3. Formázási elemek. A szöveg struktúráját vagy formázását jelölő kódok hibái. 

4.3.1. Inkonzisztens elemek. Az elemek eltérnek, például a céloldalon 

félkövér elem szerepel ott, ahol a forrásoldalon dőlt volt. 

4.3.2. Elemek rossz helyen. Az elem megtalálható, csak rossz helyen, 

például a mondat végén. 

4.3.3. Felvett elemek. A célszövegben a forrásszövegben meg nem 

található elem szerepel. 

4.3.4. Hiányzó elemek. A forrásszövegben szereplő elem hiányzik. 

4.3.5. Megkérdőjelezhető elemek. A jelölőelem hibásnak tűnik, például 

nincs nyitóelem egy záróelemhez. 

4.4. Szóközök. A szóközökkel kapcsolatos hibák. 

4.5. Grafikák és táblázatok. A grafikák és táblázatok formázásával kapcsolatos 

hibák. 

4.5.1. A grafika/táblázat pozíciója. A pozíció helytelen, például az 1. ábra 

hat oldallal a hivatkozás után szerepel csak. 

4.5.2. Hiányzó grafikák és táblázatok. Egy grafika hiányzik, például a 

HTML fájl <img> eleme rossz helyre mutat, így semmi nem jelenik meg. 

4.5.3. Feliratok. Az ábrafeliratok hibásak, például lokalizáció közben az 

ábrán található alkatrészek száma megváltozott, így az ábra nem 

használható. 
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4.6. Levágás/szövegbővítés. A célszövegben nincs elegendő hely a fordítás 

megjelenítésére, például túlnyúlik a német fordítás a szövegdobozon. 

4.7. Hossz. Jelentős az eltérés a forrás- és célnyelvi változat között. 

5. Internacionalizáció. A tartalom internacionalizációjával problémák vannak, 

például a dokumentum feltételezi, hogy minden irányítószám az amerikai 

formátumnak felel meg, és erre ellenőrzést végez, így Amerikán kívül nem 

használható. 

6. Kompatibilitás. A kompatibilitási bővítmények a LISA QA modellel 

kapcsolatosan kerültek bele a listába, hogy az MQM eszköze ezeket is tartalmazza, 

használatuk azonban nem ajánlott. Ide 16 ellenőrzés tartozik, például a 

könyvborító, a könyv gerince, a határidő, a nyomtatás stb. – ezeket most nem 

soroljuk fel. 

7. Egyéb. Ide lehet felvenni egyéb ellenőrzéseket. 

3.3.3.3. Az MQM metaszabályai  

A SAE J2450-hez hasonlóan az MQM is definiál néhány metaszabályt, még ha 

nem is így nevezi őket. Ha egy hibát több kategóriába is be lehet sorolni, akkor is egyet 

kell választani, méghozzá a következő szabályok alapján: 

1. A legelső általános kategóriát kell választani: 1. Pontosság, 2. Gördülé-

kenység, 3. Veritás, 4. Design. 

2. Az internacionalizációt és a kompatibilitást csak akkor szabad használni, ha a 

lektor ismeri ezek tartalmát. Az internacionalizáció kategóriába fordítási hiba 

nem kerülhet, ezek mindegyike mérnöki hiba. 

3. Ha a hierarchia azonos szintén több hibatípus választható, az elsőt kell 

választani. 

4. Minden esetben arra kell törekedni, hogy minél specifikusabb hibatípust 

válasszunk: a gyűjtőkategóriát csak akkor szabad használni, ha a hibát a 

specifikus kategóriákba nem tudjuk besorolni. 

    

3.3.4. Az MQM hibakategóriáinak értékelése a korábbi hibakategóriák 

segítségével 

Az MQM hibakategóriái még nem véglegesek. A 9. ábrán látható, hogy 2013. 

nyarán még milyen hibakategóriákkal dolgozott a modell. 
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9. ábra: Az MQM hibakategóriái 2013. nyarán 

 
Melyek a főbb változások? 

 

1. A végfelhasználói megfelelés új neve veritás lett, és a modell már kifejti 

ennek jelentését. Ugyanakkor úgy érzem, a listák/eljárások teljességének 

vizsgálata azért került csak ide, mert a pontosságot csak a célnyelven kell 

ellenőrizni (ezt szintén nem mondta korábban a modell), ez pedig lehet 

forrásnyelvi kihagyás. Már a LISA QA modellben is megjelent a 

dokumentáció funkcionális ellenőrzésének kategóriájában a listák és az 

eljárások ellenőrzése. Ez megfelel annak, és gyakorlatilag a veritás így „a 

valóság fordítása a forrásnyelvre”. A jogi követelmények a pontosságból 

szintén átkerült ide. 

2. A design kategóriája bővítménnyé lett alakítva, azaz nem alapvető ellenőrzés. 

Ezzel az MQM távolodott a LISA QA modelljétől, és a fordításellenőrzést 
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tette központi igénnyé. Jelentős változás a design területén nem volt, csupán 

bekerült a helyi formázás kategóriája az általános formázás mellé, azaz 

megjelölhetővé váltak a konvencióktól való egyes eltérések. Kérdés azonban, 

hogyan lehet az általánost és a speciálist elkülöníteni: a hibák ellenőrzéséhez 

a lektornak kell egy általános specifikációt készítenie, vagy ez már eleve 

rendelkezésére áll? További újdonság ezen a területen a hossz bevezetése, 

amelyre valószínűleg az automatikus ellenőrzések nyomán került sor – az 

automatikus minőségellenőrzési eszközök a nagyon eltérő forrás-/ 

célszegmenshosszt megjelölik. Ez viszont hibát önmagában nem jelent, ezért 

nem tartom jó ötletnek, hogy ide bekerült. 

3. Új kategória az internacionalizáció. Az internacionalizációs hiba tényleges 

hiba, ezért jó ötlet erre külön kategóriát fenntartani, mert ennek megoldása 

nem a fordító feladata. Itt olyan egyszerű dolgokra is gondolhatunk, hogy ha 

valaki Adobe Framemaker 7 szoftverben tördeli a kiadványait, akkor ne 

akarjon arabra vagy japánra fordítani, mert a szoftver adott verziója ezt nem 

nagyon támogatja. 

4. A Pontosság kategóriája nem sokban változott, de a terminológia külön 

kategóriát kapott, már nem a félrefordítás alá tartozik. Erre magyarázatot nem 

kapunk, feltételezem, csupán a terminológusok lobbija miatt történt ez. 

5. A Gördülékenység esetében a tartalom nem sokat változott: a 

terminológiahasználat bekerült a következetlenségek közé, és elvesztette 

kifejtését. Ez valószínűleg azért van, mert időközben került kötelező 

dimenzióként a modellbe a terminológia, tehát már meg kell határozni a 

terminológiai erőforrásokat az ellenőrzés kezdetén. Kis módosítások voltak a 

stílus/regiszter/szleng területén. A mechanikus ellenőrzések területén az 

ortográfiából helyesírás, tipográfia, karakterkódolás lett, míg a nyelvtan 

kategóriájába bekerültek a funkciószavak, amelyek ténylegesen gyakori hibát 

jelentenek (pl. on the corner vagy at the corner). A helyi konvenciók közé 

került be a nemzeti nyelvi standardok kategóriája, erre a leírás a francia 

akadémiát hozza példaként – más hasonló szervezetről nem tudok. A 

korpuszmegfelelés szintén új, és egyben igen homályos kategória is. 

6. Új kategória a kompatibilitás is. Úgy érzem, ez kényszermegoldás: a modell 

magába szeretne foglalni minden egyéb modellt, de érezhető, hogy ez 
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túlbonyolítást jelenthet. Bizonyos politikai szálak érezhetők a modell 

tagolásán: a LISA QA modell már régi, ezért nem okozott problémát ide 

besorolni néhány hibaellenőrzést, viszont az előbb említett 

korpuszmegfelelés egy új kategória, amelyet az MQM a World Wide Web 

Consortium ITS Tagset 2.0 szabványából vett át, és ott non-conformance 

néven szerepel5. Ezzel a szervezettel a konzorcium jó viszonyt ápol, és az 

ITS szabvány idevonatkozó része meg is említi, hogy a hibakategóriákat az 

MQM-ből vették át. Hogy ez a non-conformance hogyan került az ITS 

Tagset-be, és innen az MQM-be, sajnos egyetlen forrásból sem derült ki, de 

az érezhető a hiba definícióján, hogy az MQM szerkesztői sem értették 

igazán, ez hogyan lehet egy hibatípus. Ebből a módosításból kiderül, hogy a 

nyár során a szerkesztők a nyilvánosan hozzáférhető hibakategórizációk 

feldolgozásán és a modellbe történő beépítésén dolgoztak. 

3.3.5. Az MQM modell általános értékelése és továbbfejlesztése 

Az MQM legnagyobb értéke ugyanaz, mint ami a legnagyobb hátránya: a 

szabványtervezet túlzottan befogadó, általános, hiszen a lehetséges hibakategóriákat 

adja meg, amelyből a felhasználó a specifikációk alapján igény szerint válogathat. Az 

MQM nem határozza meg a specifikáció és az ellenőrzések közötti kapcsolatot, csupán 

annyit mond, hogy a specifikációnak kell meghatároznia az ellenőrzéseket. Nem ad 

pontszámokat, súlyokat sem, ezért gyakorlatban nem használható. Egyetlen jelentős 

eredménye, hogy az eddigi legrészletesebb hibatípuslistát találhatjuk meg benne. 

Az MQM a dimenziók bevezetésén túl sok újat nem hoz a hibaértékelési, 

minőségbiztosítási rendszerek világába, inkább egy átfogó modell szeretne lenni, 

amely a következőket mondja ki: 

1. A forrás- és a célszöveget külön is ellenőrizni kell, így, a forrásszöveg hibáinak 

levonásával kerülhető el, hogy a fordítót okolják mindenféle hibáért (így a 

fordítás minősége akár 100% fölé is emelkedhet, ha a fordító kijavította a 

forrásszöveg hibáit). 

2. Minden fordítási specifikációhoz más minőségmérés szükséges. A fordítási 

specifikáció alapján lehet megmondani, a hibatípusok közül melyeket kell 

ellenőrizni. 

                                                
5	  http://www.w3.org/TR/its20/#lqissue-‐typevalues	  
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3. A hibatípusok listája módosítható, bővíthető. A hibák minden esetben 

hierarchikusak. 

4. A modell szeretné kombinálni a gépi fordítás ellenőrzési módszereit az emberi 

fordítás ellenőrzési módszereivel is. Elméletileg a BLEU, a NIST, a TER, a 

TERP, az F-mérték és egyéb automatikusfordítás-értékelési módszerek is 

beleszőhetők, mivel hibaszámot és hibaarányt rögzít, nem pedig megfelelést. 

Az MQM nem titkolt célja maga az informatikai megvalósítás, és ugyanúgy 

szabvány akar lenni, mint például a terminológia tárolására szolgáló TBX, amelynek 

létrehozója szintén Alan Melby volt. A TBX azonban nem sikertörténet – egyrészt túl 

bonyolult a szabvány, túlzott szabadságot engedélyez a kategóriák és a hierarchia 

szintjeinek tekintetében, másrészt pedig nem elég konkrét ahhoz, hogy két szoftveres 

implementáció egymással tökéletesen kompatibilis legyen. A TBX bonyolultságáról 

Arle Lommel, a QT Launchpad egyik kulcsfigurája is beszámol (Lommel 2006). Az 

MQM-ben továbbra is vannak olyan hibák, ahová csak 4 lépéssel juthatunk el: például 

ilyen a Gördülékenység / Mechanikus ellenőrzések / Helyi konvenciók megsértése / 

Mértékegység-formátum. Ezért is kellett az ábrázoláshoz a mindmap módszert 

használnom. A sokszintű, szabadon konfigurálható hierarchiával a szoftvertervezésben 

a legnagyobb gond, hogy létrehozása és használata a felhasználói felületen mindig 

bonyolult. Véleményem szerint a háromszintű hierarchia (hibatípus/altípus/ 

bonyolultság) a képernyőkön mindig elég kell, hogy legyen, mert a nagyobb 

bonyolultság egyrészt azt okozza, hogy a lektor a túl sok kattintás miatt inkább felsőbb 

szinten osztályozza a hibákat, másrészt pedig sokszor nem fogja tudni, melyik hibát 

milyen kategóriába soroljon be (ezért van szükség a metaszabályokra, amely szintén 

újdonság a modellben). Ha az adatszerkezet ezt előírja, valószínűsíthető, hogy a 

szoftvergyártók egyszerűen nem fogják alkalmazni a szabványt, hanem inkább saját 

megoldást részesítenek előnyben. 

Az MQM-hez a QT Launchpad konzorcium további modulok kifejlesztését 

tervezi, például audiovizuális fordítás vagy számítógépesjáték-lokalizáció céljára. Az 

MQM jelenlegi verziója 2.4. A konzorcium ezt a verziót át kívánja adni a 

Globalization and Localization Association-nek (GALA), akiknek feladatuk az MQM 

3.0 kialakítása és a szabványosítás megkezdése lesz. 
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3.4. A TAUS DQF modellje 

A Translation Automation User Society (TAUS) Dynamic Quality Framework 

(DQF) modellje nem egyetlen modell, hanem hét, amelyek közül csak az egyik 

hibatipológia. Mindazonáltal úgy érzem, érdemes a többi minőségértékelési 

megközelítést is bemutatnom, mert ez az első – és ezidáig egyetlen nyilvános – modell, 

amely nem csupán hibakategóriákat alkalmaz.  

3.4.1. A DQF modell története 

A Translation Automation User Society (TAUS) 2004. novemberében alakult 

meg, fordítási nagyfelhasználókat, néhány fordítóirodát és fordítástechnológiai céget 

tömörít. Körülbelül 70 tagja van, főleg az informatika területéről, de a taglistán 

szerepelnek termékgyártók is, mint a Harley Davidson Motor Company, a John Deere, 

a Philips vagy a Siemens. A TAUS elsősorban fórum kíván lenni a felhasználók 

között, ahol fordítási és fordításautomatizálási problémákat lehet megvitatni. A TAUS 

egyik fő előnye, hogy évente több jelentést ad ki különböző témakörökben, és 

megpróbálja összehangolni a különböző cégek stratégiáit. Egyik legnagyobb horderejű 

kezdeményezésük a TAUS Data Association (TDA). Ez a kezdeményezés keretet 

dolgozott ki a különböző tagok korpuszainak (fordítómemóriáinak) összegyűjtésére, és 

ezen korpuszok közös felhasználására méltányos keretek között. Legnagyobb 

eredménye, hogy ezzel az összegyűjtött anyaggal minden tag jobb statisztikai gépi 

fordítást tud készíteni, mint ha csak a saját adatait használná fel. Mivel ez nagyon 

hasznos, a TAUS ezzel a gépi fordítást gyakorlatban alkalmazó vállalatokat magához 

vonzotta. A TAUS minőségértékelési törekvései között is fontos szerepet játszik így a 

gépi fordítás és annak értékelése. 

2011-ben alakult meg a TAUS Labs, amely kutatás-fejlesztési tevékenységet 

végez a tagok számára. Három témája a szoftverek között interoperabilitás (azaz 

együttműködés), a nyílt forráskódú gépi fordítószoftverek javítása és terjesztése, és 

végül a jelen dolgozat szempontjából releváns dinamikus minőségértékelés. 

A dinamikus minőségértékelés során először felmérték, milyen 

minőségértékelési módszereket alkalmaznak a tagok, illetve mire van a valóságban 

szükség. Azt találták, hogy a vállalatok többsége csak a fordítás végtermékét értékeli, a 

fentiekben ismertetett hibatipológiák alapján, azonban ennél tágabban szeretnék 

értelmezni a hibaértékelést, mert a hibadefiníció nem ugyanaz a különböző 
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tartalomtípusok esetében (O'Brien-Choudhury-van der Meer-Aranberri 2011). A webes 

böngészés, a mobil eszközök elterjedése révén és azáltal, hogy mindenki mindenféle 

anyagot kiadhat költségek nélkül, az olvasási normák változtak, az olvasók már nem 

csak lineárisan olvasnak, hanem a szövegből gyorsan akarják kinyerni az információt, 

ezt az elvárást azonban nem feltétlen a hagyományos minőségdefiníció elégíti ki – 

Michael Cronin ezt a jelenséget hívja post-print translation literacy-nek (Cronin 

2010). 

3.4.2. Az értékelési módszer kiválasztása, a tartalomprofilozás 

Ez a keretrendszer azért dinamikus, mert – az MQM-hez hasonlóan – feltételezi, 

hogy a különböző jellegű tartalmakat különféle módon kell értékelni. Különbség 

azonban, hogy ez a modell ad támpontot arra nézve, hogy milyen jellegű anyagot 

milyen értékelési módszerekkel érdemes elemezni.  

A DQF 8 féle tartalomfajtát sorol fel: felhasználói felületek, weblap-tartalmak, 

marketinganyagok, felhasználói dokumentáció, oktatóanyagok, online súgó, 

audio/video tartalmak, közösségi média tartalmak. Ez a tipológia nem teljes (például 

hová tartoznak az engedélyeztetési dokumentumok, a szerződések vagy a műszaki 

specifikációk?), inkább a TAUS-tagok tartalmaira van kihegyezve. A különböző 

modellek alkalmazására a javaslattétel aszerint történik, hogy az egyes 

tartalomtípusoknál mennyire fontos három kategória egyike. Ezek a kategóriák az idő 

(time), a hasznosság (utility) és az érzés (sentiment). Hogy miért éppen ezeket a 

kategóriákat választották ki a tartalom profilozásához, arról sem a modell, sem a hozzá 

kapcsolódó tanulmányok nem adnak felvilágosítást. Előnye viszont ennek az, hogy 

másféle tartalomra is kiválasztható értékelési módszer, ha meg tudjuk határozni, hogy 

a három kategória szerint hol helyezkedik el az adott tartalom. 

Az úgynevezett tartalomprofilozás (O'Brien 2012) során történik a megfelelő 

értékelési módszerek kiválasztása.  

A profilozás során a következő négy kérdésre kell felelni: 

• milyen kategóriába tartozik a tartalom (a felsorolást lásd feljebb), 

• az iparág szabályozás alá esik-e (igen vagy nem), 

• a tartalmat belső felhasználásra szánják-e (igen vagy nem), 

• a csatorna b2b, b2c vagy c2c, azaz vállalatok között, a vállalat és a 

végfelhasználó között, vagy a végfelhasználók között folyik a kommunikáció. 
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A TAUS létrehozott egy eszközt, amely ezek után javaslatot tesz a megfelelő 

ellenőrzésekre. Ez csak a tagok számára elérhető, de O’Brien 2012-es publikációjában 

leírja az elveket, amelyek alapján ez működik. 

3.4.3. A modellek bemutatása 

Miután kiválasztottuk, milyen szempontok alapján kívánunk elemezni, a TAUS 

tudásbázisa ad további eligazítást. A DQF nagy előnye, hogy nem csupán modelleket 

ismertet, hanem a modellek mögötti megfontolásokat. Az értékelési módszerek a 

következő fejezeteket tartalmazzák: 

 

• Mikor javasolt a módszer használata? 

• Áttekintés 

• Értékelési megközelítés (emberi/gépi) 

• Javaslatok emberi illetve gépi megközelítés esetén 

• Útmutató a folyamathoz 

• Mintaanyagok 

• További anyagok, például cikkek, automatikus értékelést végző szoftverek, 

hasonló jellegű weblapok más vállalatoktól stb. 

• Esettanulmányok 

A bemutatott modellek közül a DQF az első, amelyik nem csupán megmondja, 

mit kell csinálni, hanem arra is nyújt iránymutatást, hogy mit miért kell tenni, hogyan 

kell végrehajtani, és mire kell ügyelni. A tudásbázis nagy előnye, hogy egy helyen 

gyűjtik az összes olyan anyagot, amely érdekes lehet annak számára, aki 

minőségmérési módszereket kíván összegyűjteni. Ráadásul több értékeléshez még 

mintatáblázat is letölthető. Mindez azért hasznos, mert az ilyen jellegű információk 

rögzítésére, ha nincsen egyéb célszoftver, Microsoft Excelt szoktak használni. Így a 

TAUS tagjainak elég letölteni egy javasolt formulát, és a saját szükségleteik szerint 

átalakítani. A következőkben bemutatom a hét modellt. 

3.4.3.1. Adekvátság / gördülékenység 

Az adekvátság és gördülékenység jelentését a TAUS a Linguistic Data 

Consortium definíciója alapján határozza meg. Az adekvátság azt jelenti, hogy „az 

aranystandard fordításban vagy a forrásszövegben megjelenő jelentés mekkora része 
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kerül a célnyelvi fordításban kifejezésre. ”6 

A gördülékenység azt fejezi ki, hogy „mennyire jólformált nyelvtanilag, 

mennyire jó a helyesírása, mennyire használja a terminusokat, titulusokat és neveket a 

megfelelő módon, és mennyire elfogadható és könnyedén értelmezhető az adott nyelv 

anyanyelvi beszélője által”. 

Adekvátság/gördülékenység értékelést érdemes több személynek elvégeznie 

ugyanazon a szövegen (az ezt alkalmazó vállalatok általában 4 személlyel végeztetik el 

a tesztet), és ezek után az egyes értékelők válaszaiból ki kell szűrni a véletlen hatását 

keresztosztályozásos módszerrel (inter-rater reliability) – erre a kappa módszert 

ajánlják. 

Érdemes páros számú értékből álló skálát használni a két ismérv osztályozására, 

mivel ekkor az értékelő nem választhatja a közepes értéket. Érdemes az egyes 

értékeket pontosan definiálni, hogy minden értékelő ugyanazt értse alatta. 

A módszer alkalmazásához kétnyelvű értékelőkre van szükség, és az a jó, ha 

minél közelebb állnak a felhasználó profiljához. Érdemes fordítókat vagy nyelvileg 

képzett munkatársakat alkalmazni, kivéve a közösségi fordítás értékelése esetében, 

ahol a közösség egy tagja jobban meg tudja ítélni a fordítás adekvátságát, mint egy 

fordító, mivel az számít, hogy számukra mi az információtartalom, nem az, hogy a 

mondatban mi szerepel. Egynyelvű értékelőket referenciafordítás megléte esetén lehet 

alkalmazni, ez gépi fordításnál szokott előfordulni. (A gépi fordítás értékelése egyben 

a gépi fordítási rendszer finomhangolása miatt is történik.) A gördülékenység 

értékeléséhez nem szükséges idegennyelv-ismeret. 

Az értékelés végezhető teljes szövegen vagy mintavételezve, de teljes 

mondatokat érdemes kiragadni, a rövid szegmensek (például egy táblázat elemei) nem 

alkalmasak. Először a gördülékenységet érdemes mérni, utána az adekvátságot, a két 

mérést függetlenül kell elvégezni ugyanazon a szövegen. 

A tudásbázis kitér arra, hogy kiértékelés és visszajelzés nélkül az értékelés 

értelmetlen. Érdemes az ellenőrzött dokumentumokat megjelölni, hogy a fordító tudja, 

mit értékeltek. Természetesen lehetséges az értékelést technológiai platformon is 

végezni, például webes felületen. Bár léteznek automatikus eszközök a gördülékenység 

és az adekvátság mérésére, ezek nem minden esetben megbízhatók. 

                                                
6	  Ez	   a	   furcsa	   definíció	   a	   gépi	   fordítás	   értékeléséből	   származik.	   A	   Linguistic	   Data	   Consortium	   a	   gépi	   fordítás	  

értékeléséhez	  megfelelő	  emberi	  fordításokat	  hoz	  létre,	  az	  aranystandard	  fordítás	  a	  mindenki	  által	  elfogadott,	  tartalmában	  a	  
forrásszöveggel	  egyező	  fordítás.	  



 87 

A bevezetési javaslat kitér arra is, hogy amennyiben a cél a fordítási végtermék 

értékelése, olyan szövegeket kell értékelni, amelyeknél a teljes fordítási „arzenált” 

alkalmazták: fordítómemóriát, gépi fordítást, gépi fordítási utószerkesztést, lektorálást, 

terminológiai adatbázist. Ha azonban egy adott eszköz, például a gépi fordítás, 

hatékonyságát, megfelelőségét vizsgáljuk, az azzal fordított szöveget értékeljük. 

Véleményem szerint az adekvátság és gördülékenység mérése mindenképpen 

hasznos, de a módszer további értékelést nem igényel. Bár a dokumentum nem tér ki 

erre, érdekes kutatási témának érzem az automatikus minőségellenőrzési eszközök 

használatának hatását az adekvátságra és a gördülékenységre. Ezek ugyanis a 

terminológiai és számhibák kivételével más adekvátsági hibafajtákat nem tudnak 

javítani, célnyelvi ellenőrző pedig nincsen bennük – de a szöveg formaiságát (például 

helyes központozás, nagybetűhasználat stb.) ellenőrzik. 

3.4.3.2. A szabályozási igényeknek való megfelelés 

A szabályozott környezetben dolgozó vállalatoknak a jogszabályi megfelelés az 

elsődleges értékelési szempont. Különböző országokban különböző jogszabályok és 

ágazati szabályok szabályozzák a dokumentációt, így a fordítást is. Az orvosi területen 

ilyen például az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi felhasználásra 

szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (2001/83/EK), vagy az Egyesült Királyságbeli 

Információs Standard. Technikai és pénzügyi dokumentációra is vannak hasonló 

előírások. A tudásbázisban a TAUS összegyűjtötte azon hivatkozásokat, amelyek 

befolyással lehetnek a vállalatok dokumentációs vagy fordítási folyamataira. Mivel az 

egyes szabályozások eltérhetnek, a TAUS DQF nem tartalmaz modelleket.  

Véleményem szerint érdemes ellenőrző listákat összeállítani, amelyek alapján minden 

dokumentum beküldése előtt ellenőrzéseket kell végezni. 

3.4.3.3. Közösségi értékelés 

A közösségi értékelés akkor hasznos eszköz, ha a felhasználói tábor preferenciáit 

kell megismerni, azaz nem egyértelmű, hogy az idő-érzés-hasznosság hármas esetében 

mi a fontossági sorrend. A közösségi értékelés nem csupán ezekről ad információt, 

hanem javítja a résztvevők márkahűségét is, mivel úgy érzik, munkájukkal részévé 

válnak a vállalat értékteremtési folyamatainak. A közösségi értékelés rövidre zárja a 

„tényleges megrendelő”, a felhasználók és a fordítók közötti kapcsolatot – ugyan a 

gyártó cég fizet a fordításért, ezt a pénzt a felhasználóktól szerzi. 
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A közösségi értékelés legfontosabb szempontja az egyszerűség, azonban nem 

érdemes teljesen kontrollálatlan módon végrehajtani ezt a módszert. A közösségi 

értékelés esetében mindig szükség van valamiféle technológiai platformra, mivel 

nagyobb közösség csak így vonható be olyan módon, hogy az megérje a vállalat 

számára. 

A közösségi értékelés bármely más értékelési szempont alapján történhet: 

kérhetjük a közösségtől a gördülékenység, adekvátság, olvashatóság értékelését, a 

hibakeresést, a gépi fordítás utószerkesztését vagy egyszerűen mérhetjük, hogy tetszik-

e egy fordítás vagy terminológiai egység („lájkolás” vagy „diszlájkolás”). Fontos 

azonban, hogy a feladatot a lehető legpontosabban írjuk le, mivel különben lehet, hogy 

az értékelők kérdéseket tesznek fel olyan nyelveken, amelyek kezelésére nem vagyunk 

felkészülve. 

A közösségi értékelés esetében megfelelő méretű, megfelelő fontosságú 

projekteket kell közzétenni, ezekre határidőt kell megadni. A közösség méretét 

érdemes korlátozni. A közösségi tagoknak egymás munkáját kell értékelniük, de a 

közösségi értékelés hasznosságát cégen belül is értékelni kell. Fontos, hogy a közösség 

ne egy csoportból származzon, a tagok egymástól tanulhassanak, és legyen közösségi 

fórum. Az értékelt/lektorált anyagok közzététele legyen szinte azonnali. A közösséget 

motiválhatja pontrendszer vagy a „hónap lektora” díj is, vagy kaphatnak ingyen 

termékeket. Érdemes a rendszerbe a mintavételezést beépíteni, a jelentéstételt pedig a 

rendszer részévé kell tenni. Mivel a lektorok nem mindig rendelkeznek a feladat 

végrehajtásához szükséges tudással, érdemes őket is előszűrni, és cégen belüli 

segítőkkel támogatni munkájukat. 

Az értékelőrendszernek visszajelzést kell adni a fordítók/fordítóirodák felé, csak 

akkor hasznos a minőségértékelés. Érdemes a nyelvpárokat, beszállítókat, 

tartalomtípusokat külön-külön figyelni, és tudni, mikor hová kell beavatkozni. Ilyen 

értékelést alkalmaz az Adobe, a Microsoft, a Symantec (Norton Together platform), a 

TED Open Translation Project és a Hootsuite. 

3.4.3.4. Fogyasztói visszajelzés 

A fogyasztói visszajelzés a legkevésbé kontrollált minőségértékelési modell. Ezt 

akkor érdemes használni, ha a tartalomtípus esetében az érzés fontossága nagy – ha 

fontos, hogy a felhasználó pozitívan viszonyuljon a dokumentációhoz. Ezt a modellt 
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egyrészt akkor alkalmazzák, ha a tartalom olyan gyorsan változik, hogy nincs idő és 

erőforrás a rendes minőségértékelésre, másrészt akkor, ha a tartalom olyannyira nagy 

értékű és a minőség annyira fontos, hogy tudni kell, hogy a fogyasztói és/vagy piaci 

elvárásoknak megfelel-e a szöveg. A fogyasztói visszajelzést kell utoljára mérni a 

globális minőségbiztosítási körben. 

A fogyasztói visszajelzés értékelésekor nem nyelvi ellenőrzést hajtunk végre, 

hanem más mutatók, például a beérkező terméktámogatási kérések vagy panaszok 

alapján értékeljük a fordítás minőségét. Az elégedettséget lehet mérni azzal is, hogy 

megnézzük, a fórumokon mit mondanak a fogyasztók. A fordítási hibák miatti 

terméktámogatási kéréseket ilyenkor külön kell gyűjteni, és ezeket értékelni. 

A visszajelzés nem kontrollált, általában nincsenek visszajelzési iránymutatások. 

A beérkező hívások, emailek, felhasználói fórumok, a weblapon elhelyezett célzott 

kérdések révén lehet a visszajelzést megkapni. A felhasználói fórumokat figyelni kell, 

erre emberi erőforrásokat kell elkülöníteni. A weblapon található tartalomértékelési 

lehetőségekkel visszajelzést lehet adni a tartalomról, azonban mindez egynyelvű, az 

eredeti szöveg ismerete nélkül lehetséges. A visszajelzéseket be kell gyűjteni, ki kell 

értékelni, és visszacsatolás alapján javítani kell. Érdemes az ügyfelet visszajelzés 

adására motiválni. 

Ennek az értékelési módszernek a veszélye, hogy nem kifejezetten a fordításról 

szól – ha az eredeti szöveg gyenge volt, a fordítás sem lehet jó, és a felhasználó ezeket 

nem tudja elkülöníteni. 

Ilyen módszert alkalmaz például az Oracle, amely az általános visszajelzést a 

fordítási minőségre felhasználói interjúkkal méri. Azonosítják a megfelelő 

felhasználókat az értékesítési és terméktámogatási csapatok segítségével, ezekkel 

interjút készítenek, az interjúk alapján a megfelelő intézkedéseket megteszik, a 

visszajelzést pedig központilag rögzítik. A tananyagok esetében kérdőívvel mérik a 

tananyag fordításának megfelelőségét. A Google+ online módszerrel, a Google 

Feedback segítségével végzi a felhasználói visszajelzések kiértékelését. 

3.4.3.5. Olvashatósági értékelés 

Ha a tartalom olvashatósága és érthetősége elsődleges, és a dokumentációval 

kapcsolatos érzés fontosabb, mint a dokumentáció hasznossága, érdemes egynyelvű 

olvashatósági értékelést végezni. Ez egy gyors értékelési módszer, amelyet önmagában 
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vagy más módszerekkel együtt is lehet alkalmazni bizonyos tartalomtípusok esetében. 

Az olvashatóság minőségét értékelni egyrészt skálákon lehet, olvashatósági 

indexekkel, másrészt pedig használhatunk megértési vagy felidézési teszteket. 

Tudományosan az olvashatóságot szemkövetéssel lehet mérni, mivel a szem ide-oda 

mozgatása olvasási, értelmezési nehézséget jelez. 

Ez egynyelvű értékelés, csak a célszövegre összpontosít. A fordítás pontossága 

nem mérhető, de elfogadhatósága igen. Az értékelést végfelhasználó vagy marketinges 

is elvégezheti. 

Olvashatóságot lehet automatikusan is mérni, több olvashatósági index (pl. Lix, 

Flesch-Kincaid, FOG stb.) csak a szavak és a szegmensek hosszát méri, és ebből 

következtet az olvashatóságra. Ezek azonban nem tudják eldönteni, hogy a szöveg 

nyelvtanilag helyes-e, és természetesen cseng-e. A readability.info honlap 7  ezek 

kiszámításának módszereiről összegzést ad. 

Emberi értékelésnél pontosan meg kell határozni az olvashatóság definícióját, és 

példákat kell adni olvashatósági hibákra és az azoknál elvárt pontozásokra. Az 

olvashatóságot 3-5 pontos skálán lehet mérni, a páros számok azért jók, mert nem 

adnak középső értéket. A megértési és felidézési tesztek esetében kérdésekre kell 

válaszolni, a megfelelő válasz kiválasztása javítja az olvashatóságot. 

Az értékelők lehetnek munkatársak vagy felhasználók is, elegendő a célnyelv 

ismerete. Fontos azonban, hogy az értékelők megértsék, mi az olvashatóság és mi nem 

– ha bonyolult a termék, és ezért bonyolult elmagyarázni, mit csinál, nem feltétlen a 

dokumentáció olvashatósága a baj. Példák alapján jól lehet képezni az értékelőket. 

Olvashatósági tesztnek csak teljes mondatokat lehet alávetni. Az olvashatóság 

fontos a marketinganyagok, tréninganyagok, felhasználói/technikai dokumentáció 

esetében. Az olvashatóság szubjektív, ezért sok értékelőre van szükség, ha megbízható 

eredményt szeretnénk elérni. Hasznos, ha az értékelők anyanyelvi beszélői a 

célnyelvnek, és előnyös, ha maguk is jól írnak szövegeket. Az értékelők ideális esetben 

ugyanazt a szövegrészt értékelik (így a véletlenszerűség a Kappa-koefficienssel 

kiszűrhető), és legalább 10-en vannak. Pontosan meg kell határozni, mit értékelünk – 

mondatokat (szegmenseket) vagy bekezdéseket? Az olvashatóság értékelésébe 

felhasználók is bevonhatók. Az olvashatósági szintek szöveges leírásánál kerülni kell 

az erős konnotációval rendelkező szavakat.  

                                                
7	  http://www.readability.info/info.shtml	  
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A következő skála például használható: 

5 – A szöveg könnyen olvasható, teljesen természetesen hangzik. 

4 – A szöveg könnyen olvasható, de vannak benne nem természetes kifejezések. 

3 – A szöveget nem nehéz olvasni, de vannak zavaró ismétlések, túlterhelt 

mondatok és/vagy nyelvtani hibák. 

2 – A szöveget nehéz olvasni, a mondatok túlzottan terheltek, nehezen 

értelmezhetők a kapcsolatok, helytelen nyelvtani szerkezetek szerepelnek benne, 

illetve zavarók az ismétlések. 

1 – A szöveg olvashatatlan, még figyelmes olvasással sem lehet egyértelműen 

megérteni a tartalmát. 

Az olvashatóságot azonban nem csupán pontozással lehet mérni. Hasznos még, 

ha az értékelő megjelöli a nehéz mondatokat, illetve a terminológiai teszt: a jól 

olvasható szöveg terminusaira általában jobban emlékeznek az olvasók, ezért ha adunk 

egy listát a szövegben található terminusokról, amelyben szerepel a szövegben nem 

található terminus is, és az értékelők eltalálják, melyek szerepeltek az olvasott 

szövegben, közvetetten olvashatósági tesztet végeztünk. 

Az olvashatósági teszt kiértékelése és az eredmények megosztása szintén fontos. 

Érdemes javaslatokat tenni a nehezen érthető mondatok kijavítására, illetve 

megvizsgálni a forrásnyelvi anyagot is. 

3.4.3.6. Hibatipológia 

A korábban bemutatott modellek (SAE J2450, LISA, MQM) mindegyike 

hibatipológia-modell, ahol az értékelést szakértő fordító/lektor végzi a forrás- és 

célszöveg összevetésével. A hibatipológiák különbözők lehetnek, a DQF egyfélét 

mutat be példaként. A hibatipológia előnye, hogy egyetlen lektor is elég általában, és 

segítségével értékelhető a fordítók teljesítménye, és kimutathatók a tipikus hibák. Az 

értékelési mód mind emberi, mind gépi fordítás esetében használható, utóbbinál a 

tipikus hibák kijavítására. A hibatipológiás modellek mindegyikénél ugyanazok a 

kötelező kellékek, ahogy ezt a korábbiakban láthattuk: 

• egy hibatipológia, 

• a hibák súlyosságára vonatkozó pontszámok, 

• egy értékelési formula, amelynek kimenete az, hogy a fordítás megfelelő vagy 

nem megfelelő. 
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Különböző tartalomtípusok esetében különböző tipológiák és pontszámok 

alkalmazhatók. A hibakategóriákat és súlyossági szinteket pontosan, szubjektivitást 

kizáróan kell meghatározni, a hibák besorolására egyértelmű szabályokat kell megadni 

(lásd még a SAE J2450 és az MQM metaszabályait). A hibakategóriákat a lektorokon 

kívül a fordítókkal is kommunikálni kell, csak úgy láthatják, mik az elvárások. A 

dokumentációnak mindenre ki kell terjednie, ám a túl hosszú dokumentáció zavaró 

lehet az értékelőknek. A szabályoknak pontosan meg kell határozniuk, hogy hány 

szavanként melyik kategóriából hány hibát engednek meg. 

A lektorálás-értékelés időigényét le kell mérni és be kell tervezni a fordításra 

szánt időbe. Itt figyelembe kell venni, hogy nem mindenki halad egyforma gyorsan, és 

nem minden tartalomtípusnál lehet ugyanúgy haladni. Érdemes eldönteni, hogy 

mintavételezéssel választjuk-e ki a lektorálandó szöveget, vagy az egész szöveget 

lektoráljuk, és ha mintavételezésről van szó, valamiféleképp automatizálni kell. 

Érdemes azonban összefüggő szövegrészeket választani, mert a kontextusból 

kiragadott részeket értékelni nehezebb. Az értékelés célja alapján a kiválasztott szöveg 

lehet olyan, ahol minden eszközt felhasználtak (fordítómemóriákat, gépi fordítást, 

terminológiát, gépi fordítás utószerkesztését, esetleg lektorálást), vagy olyan, amely 

egyfajta eszközzel készült. Az előző például a nyomtatásba kimenő szövegek 

lektorálására szolgál, míg utóbbival lehet például a gépi fordítás javítását, a 

fordítómemóriák hibaarányát vagy az automatikus terminusellenőrzés hatékonyságát 

mérni például morfológiailag gazdag nyelvek esetében. 

Az értékelőknek képzett kétnyelvű szakembereknek kell lenniük, akik megértik a 

hibakategóriák jelentését. Az értékelés történhet például Excel-táblák segítségével, 

vagy lektorálási rendszer révén. A hibakategóriákat a vállalat alakítja ki. A 

tipológiának érdemes figyelembe venni azt, hogy mit szeretnénk értékelni, mérni. Ha 

csak a szöveg elfogadhatóságát mérjük, egyszerű tipológia is megfelel. Ha bizonyos 

területeken a mérési eredmények alapján javításokat szeretnénk tenni, az adott területre 

jellemző hibákat pontosan kell osztályozni és mérni. 

A 10. ábrán látható a modell javasolt hibatipológiája. A fő kategóriák a nyelvi 

szempontok, a terminológia, a pontosság, és a stílus. 
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10. ábra: A DQF modell által ismertetett mintatipológia. 

 
 

A hibatipológia leírása csupán ezeket definiálja: 

 

- Nyelvi szempontok. Bár ez többértelmű mondatokra is vonatkozhat, ez a 

hibakategória általában nyelvtani, szintaktikai vagy központozási hibákat jelöl. 

- Terminológia. A glosszárium vagy más szabványos terminológiai forrás 

követésének hiánya. 

- Pontosság. Az átvitt jelentés helytelen, vagy elfogadhatatlan kihagyás vagy 

beszúrás került a fordított szövegbe. 

- Stílus. Szubjektívan értékelhető, a stílusútmutató megsértését jelenti. 

 

A hibatipológiák esetében állandó elem a súlyosság meghatározása is. Vannak 

vállalatok, amelyeknél például a forrásszöveg félreértelmezése mindig súlyos hiba, 

míg a helyesírási hiba nem feltétlen az, mások csak a végső pontszámot nézik. 

Általában 2-5 fokozatot szoktak a hibasúlyossághoz meghatározni, a modell leírásában 

a következő négy súlyossági szint található: 

 

1. súlyosság: olyan hiba, amely veszélybe sodorhatja az egészséget, biztonságot, 

jogi vagy pénzügyi következményekkel járhat, geopolitikai problémákat 

okozhat, a cég hírnevét rongálhatja, az alkalmazást összeomlaszthatja, hamis 

dolgot állíthat a termékről vagy szolgáltatásról, vagy sértő lehet. 
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2. súlyosság: a felhasználót félrevezető vagy összezavaró hiba, amely a 

termék/szolgáltatás megfelelő használatát gátolhatja jelentésbeli hibák miatt. 

3. súlyosság: jelentést nem módosító hibák, amelyek a felhasználót nem zavarják 

meg, azonban a felhasználónak feltűnnek, így a stílus, gördülékenység vagy 

világosság sérül, a tartalom kevésbé vonzó. 

4. súlyosság: olyan információ, probléma vagy módosítási javaslat, amely nem 

hiba, de a lektor másképpen döntene, vagy ismétlődő hiba, illetve olyan hiba, 

amelynél a fordító még nem tudhat róla, mivel időközben módosultak a 

szabályok vagy a terminusok. 

A felhasználók biztonságát érintő termékek és szolgáltatások gyártói, például az 

orvosi vagy gyógyszeripari vállalatok ennél szigorúbban is osztályozhatják a hibákat 

attól függően, hogy ügyfeleik biztonságára hatással vannak vagy sem. Előbbiből egyet 

sem lehet megtűrni, utóbbiból lehet néhány. 

A különböző súlyosságú hibákhoz a különböző kategóriák és tartalomtípusok 

szerint más és más hibapontokat lehet rendelni, például lehet más hibapont egy 

képernyőn megjelenő helyesírási hiba esetében, mint egy súgóban megjelenő hiba 

esetében, vagy a pontossági hibákra adott hibapontok eltérhetnek a stílusra adott 

hibapontoktól ugyanolyan súlyosság esetén, és ezek lehetnek különbözőek a 

dokumentációban és a marketinganyagokban. Az elfogadhatósági kritériumok 

hibafajtánként és hibapontonként is külön-külön meghatározhatók az egyes 

tartalomtípusok esetében, például kritikus hibát nem feltétlenül kell megtűrni egy 

felületen, akkor sem, ha egyébként a kritikus hiba hibapontja nem lenne magasabb 

mondjuk három második súlyosságú hiba hibapontjainak összegénél. Az elfogadás 

meghatározásánál természetesen normalizálni kell, több hiba fogadható el egy 100 

oldalas anyagban, mint egy 100 mondatos anyagban. 

A hibatipológiák esetében különböző tipológiákat lehet meghatározni az egyes 

munkafolyamatokhoz: eltérő hibákat érdemes figyelni például az ember által fordított 

szövegeknél, mint a gépi fordítás kézi utószerkesztésénél. Laurian (1984) például 

utószerkesztett szövegek esetében az izolált szavakból adódó hibákat, a kapcsolatok 

kifejezésével kapcsolatos hibákat és a szerkezettel/információmegjelenítéssel 

kapcsolatos hibákat különbözteti meg, Font Llitjós és Carbonell (2006) pedig csak 

hiányzó szavakat, felesleges szavakat, rossz szórendet és helytelen szavakat 
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különbözet meg (érdemes ezt összevetni a 2005-ös tanulmányukkal (Font Llitjós-

Carbonell 2005), amelyben még a rossz egyeztetést is külön kategóriaként kezelték). 

3.4.3.7. Használhatósági értékelés 

A használhatósági értékelés során csak a hasznosságot vizsgáljuk, egyetlen célja 

az ilyen értékelésnek az, hogy a felhasználó képes legyen az útmutatások alapján 

elvégezni egy műveletsort. A stílus, apróbb pontatlanság nem számít, nem a szöveg 

fordítása a lényeg, hanem a feladat elvégzésére való képesség. 

A használhatósági értékelés általában erőforrásigényes, elegendő időt kell rá 

tervezni. A használhatósági értékelést általában a forrásszövegen szokták elvégezni, 

ritkán van arra példa, hogy a fordításokon külön végezzék. A használhatósági értékelés 

tipikus módszerei a következők: 

 

1. Megértési tesztek. A felhasználóknak el kell olvasniuk a termékinformációt, és 

utána válaszolni kell kérdésekre ennek tartalmával kapcsolatban. A 

dokumentum minőségét azzal mérik, hogy mennyire emlékeznek és mennyire 

pontos az, amire emlékeznek. 

2. Megfigyelés. A felhasználót felkérik, hogy végezzen el egy feladatot, és közben 

figyelik. A hasznosságot az elvégzett feladathoz szükséges idő, kattintásszám, 

sikertelenség stb. segítségével mérik. 

3. Képernyőfelvétel. Az előbbi kettő teszt mellett a képernyő tartalma is felvehető. 

A felhasználói interakciókat szoftveresen veszik fel, majd az értékelő kiértékeli 

ezeket. Azáltal, hogy a felhasználó hogyan viselkedik, meghatározható a 

termék erőssége és gyengesége. 

4. TAP módszer (think-aloud protocol). A felhasználónak használat közben 

hangosan kell beszélnie, így a termék bonyolultságáról az értékelő pontosabb 

benyomásokat kap. 

5. Szemkövetés. Az, hogy a felhasználó hová néz, hogy mozog a pupillája stb. a 

kognitív erőfeszítést pontosan méri. Az olvashatóságot is jól lehet ezzel a 

módszerrel tesztelni. 

A használhatósági értékelésnél fontos meghatározni az értékelés célját, és a 

használhatóságra pontos definíciót kell adni. Meg kell határozni, mit mérünk, és mi a 

siker feltétele, továbbá pontos instrukciókat kell adni a feladat végrehajtásához. 
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A forrásnyelvi anyag minősége rendkívül fontos, ezért érdemes először ezt 

tesztelni, de hasznos visszajelzést kaphatunk a forrásnyelvi termék és a 

fordított/lokalizált termékek esetében elvégzett ugyanolyan tesztek eredményeinek 

összevetéséből is. 

Az értékelők kiválasztása esetében tudni kell, hogy a termékismereteik 

befolyásolják az értékelés eredményét, azonban ilyen értékeléshez nem kellenek 

fordítók. A használhatósági tesztekkel csak feladatok elvégzésére irányuló tartalmak 

mérhetők, például súgó, felhasználói felület, dokumentáció. Marketingszövegek 

esetében a módszer nem alkalmazható. 

3.4.4. A DQF hibakategóriáinak értékelése 

A fenti modellek közül dolgozatomban csak a hibatipológiát veszem részletesen 

górcső alá, mivel ezt tudom összehasonlítani a korábbi modellekkel. Véleményem 

szerint ez a hibatipológia nem alkalmazható, bár nagyon sok megfontolandó ötletet, 

szempontot, újdonságot tartalmaz. Mindezt arra alapozom, hogy a DQF 

hibatipológiájában nagyon sok munkafolyamatbeli, vagy eszközbeli specifikum 

szerepel, amely nem a szöveg minőségét méri: 

 

1. a hibatipológia tartalmazza azt a pontossági kategóriát, hogy „100%-os találat 

nem megfelelő adott kontextusban”. A 100%-os találat a fordítómemória 

használatát feltételezi, amely egy előállítási eszköz. Ugyanígy szerepelhetne itt, 

hogy „helytelen gépi fordítás”. Sőt, a terminológiánál szerepelhetne „elévült 

szótár használata”. Az, hogy hogyan, mivel fordítjuk a szöveget, nem szabad, 

hogy befolyásolja a szöveg hibáit. Úgy gondolom, hogy attól még, hogy 

pontatlan fúrógépet használtam, a 3 mm-es lyuk helyett 4 mm-es lyuk méretbeli 

hiba, és a megrendelő számára mindegy, hogy én voltam-e ügyetlen vagy a 

fúrógép nem működött rendesen. 

2. az ismétlődés külön hibatípus. Ez is egy megoldás az ismétlődések kezelésére, 

azonban nem jó megoldás, mert eltussolja, hogy milyen hibák ismétlődnek. 

Egészen más egy terminus következetes félrefordítása – mivel azt keresés-

cserével gyorsan lehet javítani, és jelentheti, hogy a fordító nem fért hozzá a 

terminológiához –, mint sok-sok mondat félreértése – ez azt mutatja, a fordító 

nem érti a forrásnyelvet, ezért alkalmatlan a fordítás elvégzésére. 
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3. összekeveri a munkafolyamatot a hibafajtákkal: együtt méri azt, hogy a fordítás 

mennyire hibás azzal, hogy a fordító a lektor javaslatai alapján elvégezte-e a 

javításokat, illetve az ügyfél beleszerkesztését elfogadta/elvégezte-e 

(ügyféloldali szerkesztés). A tipológia továbbá egyértelműen csak az 

angolszász lektorálási hagyományra épít, ahol a hibát mindig a fordítónak kell 

kijavítania. Bár ezt én magam is javasolnám (mivel így a fordító kénytelen 

tanulni a saját hibáiból), azzal nem értek egyet, hogy egy általános 

hibatipológia-javaslat ezt tartalmazza. 

 

Melyek a hibatipológia érdekes (általában pozitív) jellemzői? 

 

1. Megfontolandó javaslatnak értékelem a „ködösítés” (egyértelmű forrásszöveg 

többértelmű fordítása) kategória felvételét a pontosság alá, viszont úgy 

gondolom, nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a ködösítés a szöveg 

helytelen értelmezéséből következik-e, vagy a fordító szándékosan ködösít. 

2. Ami a modell hátránya, az az előnye is: ez a modell tartalmaz először 

fordítómemória-használatból eredő hibatípust, „100%-os találat nem megfelelő 

adott kontextusban” hibát. A 100%-os találat a fordítómemóriás szoftverek 

esetében egy olyan találat, amely betűről-betűre pontosan megegyezik az 

eredeti szöveggel. A fordítómemóriák a szövegben található forrásnyelvi 

szegmenseket hasonlítják össze a már lefordított forrásnyelvi szegmensekkel, 

és pontos vagy megközelítő (fuzzy) találat esetében beszúrják a fordítást. Mivel 

a vállalatok nem vagy csak kevesebbet fizetnek általában az ilyen találatok 

esetében, nem is várják el általában azt, hogy a fordító ezeket átnézze 

kontextusban. Kétféle probléma lehet azonban: az egyik, hogy a fordítás nem 

illik bele az adott kontextusba (például a Help szegmens úgy szerepel, mint 

Segítség, noha a helyes fordítás Súgó), vagy pedig egyszerűen rossz a 

beillesztett fordítás – mivel a fordítómemória „garbage in, garbage out”     

(Risku 2007:92) elven működik. Ez utóbbira viszont nincsen hibafajta a 

tipológiában. Ezek a technológia által generált fordítási problémák nem ritkák a 

nagy mennyiségű fordításoknál, mivel a fordítómemória-tisztítás igen költséges 

művelet. Kérdés azonban, hogy a költségmegtakarítási/produktivitásnövelési 

technológia által bevezetett hibakategóriát érdemes-e pontossági fordítási 



 98 

hibaként kezelni, mivel ez minden esetben ismétlődés (korábban már biztosan 

lefordították ezt a mondatot, különben nem készült volna fordítómemória, tehát 

ott keletkezett a hiba), amelyet ez a modell külön hibakategóriaként említ. 

3. Most először látjuk a dicséret kategóriáját a hibatipológiában. Ennek 

pszichológiai, nem pedig értékelésbeli szerepe van: a fordító a sok negatív 

visszajelzés között bizonyára örömmel fogad némi dicséretet. Én ezt 

mindenképp pozitívnak értékelem. 

 

Ahogyan az látszik, a TAUS DQF modellben a hibatipológia valós problémákkal 

foglalkozik, de hogy mennyire érdemes a munkafolyamatból és a 

technológiahasználatból adódó hibákat fordítási hibának venni, nem tisztázott kérdés. 

A technológia által okozott hibákról a fordító nem tehet, vagy legalábbis nem az 

érintett fordítás során – a találat jöhet a saját munkájából vagy más munkájából is, sőt, 

az is lehet, hogy azért jön a hibás találat, mert a fordító egyszer lefordította hibásan, a 

lektor ezután javaslatot tett a javításra, a fordító ki is javította, viszont a vállalat nem 

frissítette megfelelően az adatbázist, és ezért a fordító eredeti fordítását tartotta meg a 

javított helyett. A munkafolyamat belefoglalása a hibatipológiába (itt említendő az 

egyéb hibajavítás és az ügyféloldali szerkesztés) szerintem nem jó gyakorlat, mivel ha 

a fordító nem javítja ki a lektor által észlelt hibát, a lektor kétszeresen büntetheti a 

fordítót – egyrészt a hibával, másrészt a javítás hiányával. A modellek egyike sem 

határozza meg ugyanis, hogy hány hiba lehetséges egyetlen szegmensben: egy vagy 

több. Ha csak egy hiba lehetséges, a kijavítatlan hiba révén az eredeti hiba megjelölése 

eltűnik, míg ha több hiba lehetséges, túl sok hibapontot kap a fordító – pedig lehet, 

hogy a kijavítást okkal tagadta meg. Ugyanígy kérdés, hogy az ügyfél szerkesztőjének 

igaza van-e. Bár a hibák kijavítása legalább olyan fontos mozzanata a lektorált 

szövegek kiadásának, mint a hibák felderítése, mivel ez nem abban a 

munkaszakaszban történik, mint maga a fordítás (hiszen szükség van hozzá 

lektorálásra), úgy gondolom, ezt érdemes külön gyűjteni és külön értékelni. 

Ugyanígy a fordítómemória-használat belefoglalása a hibaértékelésbe szintén 

kutatás tárgya lehetne, amelynek eredményeképpen helyes gyakorlatot lehetne 

javasolni. Lehetséges, hogy a munkafolyamattal kapcsolatos hibákra külön 

főkategóriát kellene létrehozni (ugyanúgy, ahogy a tördelésre, stílusra van a különböző 

modellekben, hiszen a tördelés is a fordítás és általában a lektorálás után következik), 
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azzal a kötelező szabállyal, hogy ha munkafolyamattal kapcsolatos hiba van, azt így 

kell megjelölni akkor is, ha a munkafolyamattal kapcsolatos hiba más jelleget is ölt 

(például félrefordítás, terminológiai hiba is lehet a fordítómemóriában). Ez alá érdemes 

betenni a munkafolyamat-hiba megjelölését, hogy a hiba például fordítómemóriával 

kapcsolatos, vagy a lektor javításainak visszavezetésével. Ez utóbbi esetében is lehet, 

hogy például a fordító visszavezeti a hibajavítást, de mivel egy adott szóra koncentrál, 

véletlenül elromlik a mondat szintaxisa vagy más dolog a visszavezetés során – ami az 

eredeti fordításban még megfelelő volt. 

Úgy gondolom, a DQF hibatipológiája gondolatébresztő hatású, de messze van 

az alkalmazhatóságtól. Valószínűnek tartom, hogy ez a hibatipológia még sokat fog 

változni. 

3.4.5. A DQF modell általános értékelése és továbbfejlesztése 

A TAUS DQF modellen egyértelműen látszik, hogy tényleges igények mentén 

jött létre, és a honlap tanulsága szerint 55 vállalat és fordítóiroda vett részt a 

véleményezési folyamatban, ami jóval több, mint az egyéb modellek esetében. A DQF 

nem végleges, továbbra is fejlődik, és a TAUS állásfoglalása szerint inkább van 

szükség helyes gyakorlatok összefoglalására, mint szabványosításra (Translation 

Automation User Society 2013) – ez talán az MQM és a DQF közötti legnagyobb 

különbség. 

A DQF modell legnagyobb vívmánya, hogy az „ipari” fordításértékelés területén 

szakít a klasszikus hibatipológia egyeduralmával, ezáltal a forrásszöveg 

mindenhatóságával (a szakirodalomban ezt már Nida és Taber (1969) is megtette). 

Hasonló fordulat ez a minőségmérés területén, mint Toury célnyelv-orientációja a 

fordítástudományban (Toury 1995). A hét modellből csak kettő foglalkozik 

egyértelműen a forrásszöveggel: a hibatipológia és az adekvátság/gördülékenységi 

ellenőrzés. Az egyik a hibák fajtáját, a másik pedig inkább a szöveg minőségét kívánja 

mérni. Ám a fordítás lényege nem maga a fordítás, hanem a célnyelvi szöveg 

használhatósága, hatása. 

A DQF az első olyan modell, amely részletes útmutatót ad a fordítások 

értékeléséhez a tudásbázisban. Elemzi, hogyan kell a kísérletre felkészülni, kiket kell 

értékelőknek kiválasztani, hogyan kell őket betanítani, hogyan kell az értékelendő 
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szöveget kiválasztani vagy mintát venni belőle, és hogyan kell az eredményeket 

értékelni. 

A DQF három szövegparamétere, az idő, az érzés és a hasznosság számomra úgy 

tűnik, nem kutatáson alapul, így elképzelhető, hogy a modellválasztás a későbbiekben 

módosulni fog. Fontos azonban kiemelni a tartalomprofilozást, amely bizonyos 

kérdések alapján bizonyos modellek használatát javasolja. Ez változóban van: egy új 

javaslat a tartalom elsődleges célját is beemeli a kérdések közé. A célok lehetnek 

„pontos és tiszta szöveg”, „azonnali kommunikáció” és „az olvasó érzelmeinek 

megszólítása”. A tartalomtípusok köre is bővül: a korábbi tartalomtípusok mellé 

javaslatot tettek a tudásbázis és a jogi tartalmak felvételére. 

3.5. Az ISO 14080 WD modellje 

Az ISO 14080 munkadokumentum (WD, Working Document) nem szabvány, 

hanem elvetett szabványtervezet, amelyhez az ISO/TC 37 egyik tagja, Peter Reynolds 

jóvoltából jutottam hozzá. A dokumentumot az ISO/TC 37 bizottság készítette, amely 

a terminológiával és más nyelvi és tartalmi erőforrásokkal foglalkozik (Technical 

Committee ISO/TC 37 - Terminology and other language and content resources), azon 

belül pedig az SC 5 albizottság, amelynek tevékenységi területe a fordítás, tolmácsolás 

és a kapcsolódó technológiák (Subcommittee SC 5, Translation, interpreting and 

related technology). Az ISO 14080 WD a fordítóiroda tevékenysége szempontjából 

végzi az értékelést, mivel szorosan kapcsolódik az EN 15038 szabványhoz. Bár a szab-

ványtervezet már nem sok hatással lesz az iparágra, úgy gondolom, mégis érdemes be- 

mutatni, mivel egy ismert szabványosító szervezet fontos szabványához kapcsolódik. 

3.5.1. Az ISO 14080 WD modell története és alapfeltevései 

Az ISO 14080 munkadokumentumot az ISO TC 37 készítette. Ez a bizottság 

dolgozik az EN 15038 továbbfejlesztésén is, ezért nem meglepő, hogy itt a fordítási 

minőség mérésének célja nem az egyes projektek minőségbiztosítása, hanem a 

fordítóirodák minőségbiztosítása, szemben az előző modellekkel, ahol a 

végfelhasználó szempontjából minősítették a fordítás végtermékét. A WD 14080 a 

fordítás minőségbiztosítását olyan folyamatként írja le, amely szorosan kapcsolódik a 

fordítóirodai folyamatmenedzsmenthez. A dokumentum megengedi, hogy az ügyfél is 

érvényesítse minőségértékelési szempontjait, de csak akkor, ha az nem ellenkezik a 

fordítóiroda gyakorlatával, hanem kiegészíti azt. 
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Az ISO WD 14080 sok hasonlóságot mutat a QT Launchpad MQM-modelljével: 

legszembetűnőbb hasonlóság, hogy mindkettő az ISO TS 11669-re hivatkozik, amely a 

fordítás specifikációját írja elő. Mindkettő projekttől teszi függővé az értékelés 

módszerét is, hiszen minden fordítási projektet külön kell specifikálni, és a 

specifikáció szerint kell értékelni, így csak az egyedi értékelés felelhet meg. Az 

értékelés elkezdéséhez e dokumentum szerint egy specifikációs lapra van szükség, 

amely leírja a projektet és a projekt résztvevőinek adatait. A dokumentum a 

hagyományos projektszerepeken kívül egy minőségmenedzseri szerepet is kijelöl, aki 

azért felelős, hogy a végterméket jóváhagyja. A dokumentum többször hivatkozik arra, 

hogy a minőségmérési eszközök a fordítóiroda méretétől függően mások lehetnek. 

A dokumentum kétféle értékelést különböztet meg, a specifikációhoz kapcsolódó 

értékelést és a nyelvorientált értékelést. A specifikációhoz kapcsolódó értékelés két 

további részből áll: egyrészt az ügyfélhez kapcsolódó projektspecifikációk alapján kell 

értékelni (pl. forrás- és célnyelv, célcsoport, határidő, referenciaanyagok), másrészt 

pedig a belső – azaz fordítóirodai – projektspecifikációk alapján (belső stílusútmutató, 

célzott közönség, témához kapcsolódó specifikációk, belső határidők stb.). Ezért 

minden, az ISO 14080-nak megfelelő fordítóirodának saját minőségi kézikönyvvel kell 

rendelkeznie. A nyelvorientált értékelést először a forrástartalom bonyolultságának 

értékelésével kell kezdeni. 

A dokumentum nem beszél a hibák súlyosságáról, ugyanúgy hibakategóriának 

veszi a „kis hiba/súlyos hiba/kritikus hiba” hármast, mint a 

„félrefordítás/kihagyás/beszúrás stb.” kategóriákat. A dokumentum nem ejt továbbá 

szót a forrásnyelvi hibák értékeléséről sem. 

3.5.2. Az ISO 14080 WD modell hibakategóriái  

A 11. ábra bemutatja a munkadokumentumban található hibakategóriákat. Az 

ISO 14080 WD modell főbb hibakategóriái a fordítási hibák, terminológiai hibák, 

nyelvi hibák és stílushibák. Ezeket kifejti, azonban minden egyes hibatípus esetében 

van egy „általános” kategória. A formázási hibákat nem részletezi tovább, és bár a 

fordítási hibák alatt található meg a kihagyás és a beszúrás, a teljesség mégis külön 

hibakategória – ez a hiányzó elemekről szól, nem pedig a hiányzó szavakról. A 

dokumentum nem beszél metaszabályokról, így nincs egyértelműen meghatározva, 

melyik hibát hová kell besorolni. 



 102 

11. ábra: Az ISO 14080 WD modell hibakategóriái. 

 
 

Érdekes új kategória a határidő, amely korábban egyetlen modellben sem 

szerepelt, valószínűleg azért, mert ez a fordítóiroda feladata: a vállalati értékelésben a 

határidő sokkal relatívabb, mivel büntetés nem kapcsolódik hozzá. 

Az ISO 14080 WD két főbb kategóriát említ: az egyik az általános 

minőségértékelés, a másik pedig a specifikációknak való megfelelés. Ez elméleti 

szempontból fontos megkülönböztetés, azonban a besorolást metaszabályok nélkül 

megnehezíti. Nem egyértelmű például, hogy ha felveszem a „Minden mondatot 

nagybetűvel kezdünk” szabályt a belső specifikációba, akkor egy nagybetűírási hibát 

hová kell besorolnom.  

3.5.3. Az ISO 14080 WD modell és a hibakategóriák értékelése  

Az ISO 14080 WD igen sok furcsa mozzanatot tartalmaz különösebb indoklás 

nélkül. Először is a hibaértékelés a fordítóiroda méretétől függően eltérő lehet. 

Számomra nem világos, miért engedhetne meg egy kis fordítóiroda más minőségi 

standardokat, mint egy nagy fordítóiroda? Nem okozhat egy ilyen kitétel 

marketinghátrányt a kisvállalkozások számára? A gyakorlat pont ennek az ellenkezőjét 

mutatja: a tökéletes minőséget elváró megrendelők általában kis „butik” 

fordítóirodákkal dolgoztatnak. 

Azt is furcsának találom, hogy a hibák a forrásnyelvi tartalom bonyolultságától 

függően esnek latba. Ez azt sugallja, hogy egy nehéz szövegnél rosszabb minőség is 

megfelelő, ami nem felel meg a valóságnak. A bonyolultság definíciói a 

dokumentumban igen gyenge lábakon állnak, bár ott szerepelnek, nem alkalmazhatók 

egyértelmű döntéshozatalra azzal kapcsolatban, mi milyen bonyolult. 
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A hibák súlyosságának hiánya és a metaszabályok hiánya egyaránt rontja a 

modell alkalmazhatóságát – előbbi a modell hasznosságát érinti, utóbbi pedig az 

értékelés megismételhetőségét ássa alá. 

Ez a dokumentum is beleesik abba a hibába, hogy nem csupán a végterméket 

értékeli, hanem megpróbálja a hibatípusokat okokra visszavezetni egyes esetekben (pl. 

forrásszöveg miatti félreértések). Mivel itt terméket értékelünk, és nem folyamatokat, 

ez nem megfelelő gyakorlat – honnan tudhatja a lektor, hogy a fordító félreértette a 

forrásszöveget, nem pedig csak rosszul írta le a jól kitalált koncepciót? A félrefordítás 

és a félreértés közötti különbség csekély, ám ha azt mondjuk, hogy ezzel a fordítóiroda 

működését mérjük, mégis lehet benne gyakorlati haszon, tehát valahol indokolt az ötlet 

– elkülöníthető az ügyfél hibája a fordító hibájától. Az eddig bemutatott értékelési 

módszerek között ez az első, amely a fordítóiroda működését kívánja számszerűsíteni, 

nem pedig a fordítás minőségét, így ez a tipológia ilyen esetben ésszerű lehet. 

Ugyanakkor érdemes lehetne a hibák fajtáját is ez alapján megkülönböztetni: bevezetni 

a forrásszöveg miatti hibák főkategóriáját, mivel nem a félreértés a forrásszöveg 

egyetlen lehetséges hibája, ahogyan azt korábban már például a listák, eljárások 

leírásánál is láthattuk. Terminológiai kontextushiba ugyancsak kerülhet a 

forrásszövegbe is, amely a célnyelvben félreértést okozhat. Lehetséges például 

számozási vagy szerkesztési hiba is, amelyet a fordító szándékosnak találhat. 

Konzisztenciahiba, stílushiba stb. mind lehet forrásszöveghibából adódó, sőt, még a 

határidőből is ki lehet csúszni azért, mert a megrendelő az utolsó pillanatban ad le egy 

újabb változatot.  

A szöveghűség hiánya (lack of fidelity) ismét érdekes kategória, amely a 

célnyelvi szövegre vonatkozik, és a dokumentum szerint azt jelenti, hogy „a 

céltartalom egy részében különböző glosszáriumokat használak, vagy a céltartalom egy 

része más stílusban íródott stb.” (12. o.). Ezzel szemben a konzisztenciahiány a teljes 

céltartalomban a regiszterhasználat, szintaxis, frazeológia, formázás stb. inkonzisztens 

használatát jelenti. Véleményem szerint e kettő között nehéz dönteni, mivel az 

inkonzisztenciának pont az a lényege, hogy nincs belőle teljes és részleges – 

inkonzisztens az, amely nem mindig konzisztens. Ráadásul a dokumentum a fordítási 

inkonzisztenciát a terminológiai inkonzisztenciától is külön kezeli. Szerencsére az ISO 

14080 WD szerint a terminológiai inkonzisztencia csupán az ügyfél által átadott 

szószedetre vagy terminológiai adatbázisra, az azoktól való eltérésre vonatkozik. 
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Azonban itt sem egyszerű a glosszáriumkövetés és a konzisztenciahiány között 

különbséget tenni, bár erre még praktikus definíció adható volna: például 

konzisztenciahiánynak minősíthetünk minden olyan esetet, amelynél a szövegben a 

glosszáriumban szereplő terminust korábban legalább egyszer a glosszáriumban 

megadott célnyelvi formában fordították, ám jelen esetben eltérnek az előző formától. 

Az a szószedet persze, amelyben sok szinoníma van egy adott kifejezésre, nem túl 

sokat ér, de sajnos ilyenekkel találkozhatunk a való életben. A dolgozat szerzője 

találkozott egy Siemens-glosszáriummal, amelyben egy fogalomra nem kevesebb, mint 

100 szinonímát használtak német nyelven. 

További újdonság, hogy ez a dokumentum bevezeti a határidő és a teljesség 

mérését. Bár ez sem a fordítás, mint végtermék minőségét nézi, hanem a folyamathoz 

kapcsolódik vissza, véleményem szerint mégis indokolt, mert ha az ügyfél időre nem 

kapta meg a lefordított anyagot a megállapodás szerint (például frissített szószedettel, 

fordítómemóriával stb.), akkor az ügyfél számára az adott határidőben az adott fordítás 

nem létezik, a legjobb át nem adott fordítás is értéktelen. Természetesen nehézségek 

esetén a határidő egyeztethető, így a (legutóbb megállapodott) határidőre történő 

szállításnak minden esetben lehetségesnek kell lennie. 

Az ISO 14080 WD alapelvei, problémafelvetései jók, de megoldásai nagyon 

rosszak. Öszvérmegoldás az, hogy elfogadja a specifikáció fontosságát, azonban ezek 

mégis csak egyetlen hibakategóriába kerülnek be. Az alapvető ellenőrzések köre 

túlzottan széles, az ezektől való eltérések pedig nem megengedettek. Ennek a veszélye 

csupán az, hogy a specifikáció ellentmondhat az állandó hibáknak. Láthattunk már 

olyan fordítást, ahol kifejezetten kérték, hogy az angol dátumformátumot tartsuk meg a 

magyarban – ez specifikáció szerint ilyenkor nem hiba, de a stílushibák alatt helyi 

konvenciók megsértéseként mégis hibát kell jeleznünk, ha objektív definíciókat 

használunk. 

3.5.4. Az ISO 14080 WD modell jövője 

Az ISO WD 14080 javaslatot az ISO TC 37 2012. májusában elvetette (Wright-

Stejskal 2012), ilyen formában ez a javaslat soha nem válik szabvánnyá. Feltételezem, 

hogy az ISO a QT Launchpad MQM modelljére építve fog szabványosítani, de 

valószínűleg megtartja a fordítóirodai szempontokat. Az MQM figyelembe vette ezt a 

dokumentumot a kategóriák megtervezésénél. 
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3.6. Egyéb, széles körben használt hibatipológiák 

Bár a korábbiakban fordítási szabványokról írtam, a szabvány szót nem csupán a 

de jure szabványokra használtam, hiszen az egyetlen ilyen szabvány a SAE J2450. A 

LISA QA modell sosem lett szabvány, az MQM még nem szabvány, a DQF-nél még 

nem egyértelmű, hogy akarják-e szabványosítani, míg az ISO WD 14080, bár 

szabványnak készült, sosem lett elfogadva. A következőkben röviden megvizsgálok 

még néhány de facto és de jure szabványt: két vizsgaértékelési hibatipológiát (ATA és 

ELTE), egy technikai szabványt (ITS 2.0), és két fordítástámogató program beépített 

hibatipológiáját (SDL TMS és memoQ). 

3.6.1. Az ATA certification test 

Az ATA (American Translators Association) fordítói vizsgáin a vizsgafordítás 

javításánál alkalmazott hibatipológia ugyanúgy szabványos, mint az eddigi bármely 

hibatipológia: 23 hibatípust és öt súlyossági fokozatot definiál. A hibatipológia célja 

egyértelmű: meg kell állapítani, hogy a jelölt átment-e a vizsgán. A hibatípusokat az 

útmutató részletesen kifejti, ezeket alább magyar fordításban bemutatom. A súlyossági 

fokozatok két szempont alapján választhatók ki: az egyik szempont, hogy kinek a 

számára zavaró a hiba – egy lektornak, minden lektornak, az olvasónak úgy, hogy 

észreveszi, vagy az olvasónak úgy, hogy nehézséget okoz a megértés –, a másik pedig, 

hogy mennyire sérül az érthetőség és az információátvitel – itt annál több hibapontot 

kell adni, minél jobban sérül. A hibapont 0, 1, 2, 4, 8, 16 lehet, és a hibapontok minden 

hibatípusnál megegyeznek. A modell a következő hibatípusokat ismeri: 

 

Befejezetlen rész (Unfinished, UNF): A jelentősen befejezetlen részek nem 

értékelhetők. A hiányzó címek, címsorok, mondatok egy bekezdésen belül egy vagy 

több kihagyásnak minősülnek a kihagyás mennyisége alapján. 

Beszúrás (Addition, A): A beszúrási hiba során a fordító felesleges információt 

vagy stilisztikai eszközöket szúr be. A jelöltnek általában tartózkodnia kell az 

egyértelműsítő információ beszúrásától. Az explicitáció engedélyezett. Az explicitáció 

definíciója: „Olyan fordítási művelet, amelynek során a fordító precíz szemantikai 

részleteket helyez el a célszövegben egyértelműsítés, vagy a forrásszövegben leírt 

szituációból vagy kontextuális tudásból egyértelmű, de a célszövegben kötelezően 

kifejtendő megkötések miatt.” 
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Döntésképtelenség (Indecision, IND): Döntésképtelenség abban az esetben van, 

amikor a jelölt adott fordítási egységre több lehetőséget ad meg. Az értékelők nem 

fogják kiválasztani a megfelelő szót. Még akkor is, ha mindkettő helyes, hibának kell 

jelölni. Több pontot kell levonni, ha a lehetőségek ráadásul helytelenek is. 

Ékezetek (Diacritical marks / Accents, D): Ékezethiba van, ha a célnyelvi 

ékezethasználati szabályokat a fordító nem követi. Ha az ékezet helytelen 

használatából vagy hiányából adódóan a szöveg értelme sérül, a hiba súlyosabb. 

Félreértés (Misunderstanding, MU): Félreértést akkor kell megjelölni, ha az 

értékelő látja, hogy a hiba például egy szó félreolvasásából, vagy a mondat 

szintaxisának félreértéséből adódik. 

Félrefordítás (Mistranslation, MT): Félrefordítási hibáról akkor beszélünk, ha az 

eredeti szövegszegmens jelentése nem tükröződik megfelelően a célnyelven. A 

félrefordításba beletartoznak egyéb hibakategóriák is. Félrefordítás oka lehet az 

elöljárószók választása, a határozott és határozatlan névelők használata, az igeidők és   

-módok választása is. 

Hamis barát (Faux ami, FA): Hamis barát hibáról beszélünk, ha hasonló alakú, 

de különböző jelentésű szavakat kever össze a fordító. A hamis barátok olyan 

szóalakok, amelyek több nyelven is léteznek, és amelyek valószínűleg ugyanarról a 

tőről fakadnak, nagyon hasonlóak vagy azonosak, viszont mást jelentenek, legalábbis 

bizonyos kontextusok esetében. 

Helyesírás (Spelling, SP) (Karakter (Character, CH) a nem betűíró nyelvek 

esetében): Helyesírási/karakterhibáról beszélünk, ha a fordításban megjelenő szó vagy 

karakter a célnyelvi konvenciók alapján helytelenül van leírva. A jelentést befolyásoló 

helyesírási hiba súlyosabb, és másféle hibaként is besorolható. Ha a szónak több 

elfogadott írása van, a jelöltnek végig ugyanazt kell alkalmaznia. 

Kihagyás (Omission, O): Kihagyási hibáról beszélünk, ha a forrásnyelvi 

információ egy elemét kihagyják a célszövegből. Ez nem csupán szöveges információt 

jelenthet, hanem a szerző szándékát is (irónia, kitörés). A hiányzó címek, címsorok, 

mondatok akár több kihagyási hibát is okozhatnak attól függően, mennyi maradt ki. Az 

implicitáció megengedhető. Az implicitáció definíciója: „A célszöveg 

gazdaságosságának növelésére szolgáló fordítási művelet, amely során a 

forrásszövegből nem kerülnek a célszövegbe explicit módon át olyan elemek, amelyek 
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egyértelműek a kontextusból vagy a leírt helyzetből, és a célnyelv beszélői erre 

következtetni tudnak.” 

Kis- és nagybetűhasználat (Capitalization, C): Kis- és nagybetűhasználati 

hibáról beszélünk, ha a célnyelv kis- és nagybetűhasználati szokásait a fordító nem 

követi. 

Kohézió (Cohesion, COH): Kohéziós hiba esetén a szöveget nehéz követni, 

mivel a terminológia inkonzisztens, a névmások használata nem megfelelő, a 

ragozások helytelenek vagy más strukturális hibák fordulnak elő. A kohézió a lexikai, 

grammatikai és egyéb kapcsolatok összessége, amely által a szöveg különböző részei 

között formális kapcsolatok létesülnek. Ezen kapcsolatok az olvasót segítik a szöveg 

értelmezésében. Bár a kohézió szövegtulajdonság, az értékelők a hibát a kohéziót 

megsértő egyes elemek esetén jelölik meg. 

Központozás (Punctuation, P): Központozási hibáról beszélünk, ha a célnyelvi 

központozási konvenciókat a szöveg nem követi, így nem jól használja az idézőjeleket, 

vesszőket, pontosvesszőket, kettőspontokat. A helytelen bekezdéshasználat is 

központozási hibának számít. 

Nyelvhasználat (Usage, U): Nyelvhasználati hibáról beszélünk, ha a célnyelvi 

megfogalmazási konvenciók nem érvényesülnek. Elvárás a célnyelv helyes és 

idiomatikus használata.  

Nyelvtan (Grammar, G): Nyelvtani hibáról akkor beszélünk, ha a mondat 

fordítása megsérti a célnyelv nyelvtani szabályait. A nyelvtani hibák közé tartozik az 

ige és az alany egyeztetése, a helytelen igeidő vagy igealak, a névmások, főnevek és 

melléknevek ragozási hibái. 

Olvashatatlanság (Illegibility, ILL): Olvashatatlannak kell megjelölni a 

szöveget, ha az értékelő nem tudja kiolvasni, mit írt a jelölt. A jelöltnek kell 

biztosítania, hogy az értékelő el tudja olvasni, mit írt. A jelölteknek tollal vagy sötét 

ceruzával kell írnia, hogy a fénymásolat olvasható legyen. A törlés, beszúrás, átírás 

elfogadható, ha a szöveg nem válik értelmezhetetlenné. 

Regiszter (Register, R): Regiszterhibáról beszélünk, ha a célszöveg nyelvi 

szintje vagy hivatalossága nem felel meg a fordítási útmutatóban megjelölt 

célközönség vagy médium számára. Regiszterhiba például a hétköznapi szavak 

használata az orvosi terminológia helyett egy orvosi újságban, ha az újságban 

megjelenő cikk jogi nyelven íródik, a közvetlen, nem hivatalos megszólítás, vagy az 
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elavult vagy kulturálisan nem megengedett kifejezések használata. A regiszter 

definíciója: „A diskurzus tulajdonsága, amely függ a beszélők kapcsolatának 

természetétől, szociokulturális szintjüktől, az érintett területektől, és az adott 

megnyilatkozás vagy szöveg esetén választott formalitási vagy barátságossági foktól.” 

Stílus (Style, ST): Stílushibáról beszélünk, ha a fordítás stílusa nem alkalmas 

közlésre vagy szakmai felhasználásra a fordítási útmutató szerint. Egy 

oktatószövegnek például a célnyelvben és a célkultúrában tipikus oktatószövegek 

stílusát kell követnie, a meggyőző esszé hangnemét pedig lehet tompítani vagy 

erősíteni a célnyelvben a kívánt hatás elérése érdekében. 

Szintaxis (Syntax, SYN): Szintaktikai hibáról beszélünk, ha a szavak sorrendje 

vagy a mondat más elemei nem felelnek meg a célnyelv szintaktikai szabályainak. Ide 

tartozik a helytelen visszautalás, a nyelvtani szerkezetválasztás következetlensége, 

továbbá a szórendhiba. Ha a helytelen szintaxis módosítja vagy elhomályosítja a 

jelentést, a hiba súlyosabb, és másféle hibakategóriába lehet sorolni. 

Szó szerinti fordítás (Literalness, L): Szó szerinti fordítási hibát kell jelölni 

akkor, ha a fordítás a forrásszöveget szóról szóra követi, és ezáltal a célszöveg 

természetellenes, nem idiomatikus vagy helytelen lesz. 

Szóalak / szófaj (Word form / Part of speech, WF / PS): Szóalakhibáról 

beszélünk, ha a szótő helyes, de a szó alakja helytelen vagy nem létezik a célnyelvben 

(pl. „conspiration” a „conspiracy” helyett). Szófaji hibáról van szó, ha a nyelvtani 

szófaj helytelen (pl. „conspire” „conspiracy” helyett). 

Szöveghűség (Faithfulness, F): A szöveghűség akkor sérül, ha a célszöveg nem 

követi hűen a forrásszöveg jelentését. A jelölteknek a forrásszöveg tartalmát és 

szándékát kell lefordítaniuk, nem pedig a szöveget újraírni vagy javítani. Ha a 

„kreatív” megfogalmazás miatt módosul az értelem, az hiba. Ha a mondat vagy 

bekezdés átrendezése révén az értelem, a kiemelés vagy a szerző szándéka módosul, az 

is hiba. 

Terminológia (Terminology, T): Terminológiai hibáról beszélünk, ha az adott 

szakterületre jellemző terminust nem használják, amikor a megfelelő terminus a 

forrásszövegben megjelenik. Ez a hibatípus általában műszaki szövegekben jelenik 

meg. Jogi és pénzügyi kontextusok esetén is találkozhatunk ilyennel, ahol a szavaknak 

nagyon specifikus jelentése van. Általánosabb szövegekben terminushiba akkor 
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jelölhető meg, ha a jelölt nem a legmegfelelőbb szót választotta a hasonló, de nem 

azonos jelentéssel rendelkező szavak közül. 

Többértelműség (Ambiguity, AMB): Többértelműség akkor fordul elő, ha vagy 

a forrás-, vagy a célszöveg szegmense több szemantikai értelmezést nyerhet, a másik 

oldal viszont nem. 

3.6.2. Az ELTE szakfordítói vizsgáinak hibatipológiája 

Az ELTE országos szakfordítói vizsgájának lektorálási útmutatója szintén 

tartalmaz egy hibatipológiát. A hibatipológia célja itt is az értékelés, nem a 

visszajelzés. Kétféle hibát különböztet meg ez a tipológia: nagy és kis hibákat. A nagy 

hiba értelemzavaró, míg a kis hiba nem. A nagy hibáknak a következő fajtáit sorolja fel 

a tipológia: 

1. Megértési hiba: félrefordítás, értelmetlen szó szerinti fordítás, határozatlanság 

(pl. több változat megadása), kihagyás (pl. nincs a szótárban hivatkozással 

stb.), logikai sorrend, ok-okozat stb. megváltoztatása, hozzáfűzés stb. 

2. Durva, a nyelvtudás szintjét megkérdőjelező nyelvtani hiba: alapvető ragozási, 

szórendi, mondatszerkesztési stb. hibák. Ha a fordításban ugyanaz a nyelvtani 

hiba többször fordul elő, csak egyszer számítjuk. 

3. Terminológia: szakszövegek fordításánál a szakszavak ismeretének feltűnő 

hiánya. 

4. Feltűnő, súlyos helyesírási és központozási hibák, pl. földrajzi nevek 

következetesen helytelen írása, nagy- és kisbetűvel írás helytelen használata. 

Ugyanazt a hibát szintén csak egyszer számítjuk. 

5. Műveletlen, iskolázatlan nyelvhasználat, az írásbeli kommunikációban szerzett 

gyakorlat egyértelmű hiánya. Ezt nagyobb egységenként (mondatonként, rövid 

bekezdésenként) egy-egy hibaként kell számolni. 

 

Kis hibának számít: 

1. Helytelen szóhasználat, kisebb, szószinten javítható megformálási hibák. 

2. Kisebb, nem értelemzavaró nyelvi hibák. 

3. Kisebb, egyszer előforduló, a mondat értelmét nem megváltoztató központozási 

vagy helyesírási hibák. Ugyanazokat a hibákat csak egyszer számoljuk. Ha 
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azonban pl. a fordításban feltűnően sok vesszőhiba fordul elő, azért számoljunk 

egy nagy hibát. 

 

A hibák súlyozása után össze kell számolni a kis és nagy hibákat. 10 kis hiba egy 

nagy hibát ér, és 3 vagy több nagy hiba esetében a fordítás nem felel meg. 

3.6.3. Az ITS 2.0 ajánlás és a HTML5 

Az ITS – Internationalisation Tag Set – 2.0 ajánlást a World Wide Web 

Consortium (W3C) fogadta el, ezért mindenképpen érdemes megemlíteni, mivel az 

ISO után ez a legbefolyásosabb szabványosító szervezet, hiszen a webes technológiák 

szinte minden szabványa hozzájuk kapcsolódik. Az ITS célja az XML vagy HTML 

dokumentumok nyelvi információval való annotálása: így például meghatározható, 

milyen tartalmakat kell ezekből fordítani, és milyen tartalmakat kell eredeti nyelven 

megtartani. Mivel a hibabesorolás is nyelvi kategória, ez is része az ajánlásnak. 

Az ITS 2.0 saját állítása szerint az MQM korai változatából vette át a 

kategóriákat, azonban az MQM-mel szemben normatív jellegű: javasolja, hogy az ezt 

támogató eszközök a leírásban található hibakategóriákat alkalmazzák. A hibafajtát a 

locQualityIssueType attribútumba kell beírni, mellé locQualityIssueComment 

attribútumba írható megjegyzés, és locQualityIssueSeverity attribútumba pedig egy 

pontérték. Így az ITS 2.0 segítségével szabványosan megjelölhetők a fordítási hibák, és 

az ezt a szabványt támogató fordítástámogató programok között át is vihetők – ez az 

ajánlás nagy vívmánya a hibatipológia/minőségértékelés területén. Egyes hibák csak a 

céloldalon, mások forrás- és céloldalon is megjelenhetnek. Ezeket jelölöm a hibaérték 

neve után zárójelben (F/C: forrás- és céloldalon is megjelenhet, C: csak céloldalon 

jelenthet meg). Minden hibatípushoz tartoznak példák és egyértelműsítő 

megjegyzések, ezeket itt helytakarékosság miatt nem ismertetem. A metaszabály az, 

hogy minden hibát a legelső lehetséges hibakategóriába kell besorolni. Az 

uncategorized hibafajta különleges, mivel ide a be nem sorolt elemeket kell helyezni – 

például az automatikus hibakeresés által felderített, de nem ellenőrzött lehetséges 

hibákat. A hibák nevét angolul hagyom, mivel ezeket az értékeket kell az XML-

kódban szerepeltetni. Az ITS 2.0 a következő 27 hibafajtát támogatja: 
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1. terminology (F/C). A terminus helytelen, nem a megfelelő szakterülethez 

tartozik, vagy a terminushasználat inkonzisztens. 

2. mistranslation (C). A célnyelvi tartalom a forrásnyelvi tartalom félrefordítása. 

3. omission (F/C). Szükséges szöveg maradt ki a lokalizációból vagy a forrásból. 

4. untranslated (C). Fordításra szánt tartalom nem lett lefordítva. 

5. addition (C). A lefordított szövegben oda nem való beszúrások vannak. 

6. duplication (C). A tartalom nem elfogadható módon meg lett ismételve. 

7. inconsistency (F/C). A szöveg inkonzisztens magával vagy a fordítás 

inkonzisztens (megjegyzés: terminológiai inkonzisztenciát nem itt kell jelölni). 

8. grammar (F/C). A szöveg nyelvtani hibát (szintaxis- vagy morfológiai hibát) 

tartalmaz. 

9. legal (F/C). A szöveg jogilag problémás (pl. nem a megfelelő jogrendszerről 

szól). 

10. register (F/C). A szöveg rossz nyelvi regiszterben íródott, a szöveg esetében 

elfogadhatatlan szlenget vagy más nyelvváltozatot használ. 

11. locale-specific-content (F/C). A lokalizációban olyan tartalom szerepel, amely 

nem alkalmazható arra a nyelvi közegre, amely számára a lokalizáció készült. 

12. locale-violation (F/C). A szöveg a célzott nyelvi közeg normáit megsérti. 

13. style (F/C). A szöveg stilisztikai hibát tartalmaz. 

14. characters (F/C). A szövegben szereplő karakterek nem megfelelőek, vagy nem 

arra a nyelvre vonatkoznak, amelyiken a tartalom megjelenik. 

15. misspelling (F/C). A szövegben elgépelés található. 

16. typographical (F/C). A szövegben tipográfiai hiba található, például 

hiányzó/helytelen központozás, helytelen kis- és nagybetűírás stb. 

17. formatting (F/C). A szöveg formázása helytelen. 

18. inconsistent-entities (F/C). A forrás- és célszövegben különböző megnevezett 

entitások (dátumok, időpontok, földrajzi nevek, személynevek stb.) 

szerepelnek. 

19. numbers (F/C). A számok a forrás- és célnyelv között nem egyeznek. 

20. markup (F/C). Formázási információhoz kapcsolódó hiba vagy a forrás- és 

célnyelvben eltérő formázás szerepel. 
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21. pattern-problem (F/C). A szöveg nem felel meg a kötelező mintázatnak (vagy 

megfelel egy tiltott mintázatnak)8. 

22. whitespace (F/C). A szóköz- és tabulátorhasználat nem azonos a forrás- és 

célnyelvben, vagy a szöveg megsérti a szóköz- és tabulátorhasználathoz 

kapcsolódó szabályokat. 

23. internationalization (F/C). Probléma van a tartalom internacionalizációjával. 

24. length (F/C). Jelentős a hosszbeli eltérés a forrás- és célszöveg között. 

25. non-conformance (F/C). A tartalom gyenge statisztikai illeszkedést mutat a 

referenciakorpuszra. Nagyobb súlyossági értékek alacsonyabb illeszkedést 

jelentenek. 

26. uncategorized (F/C). A hiba kategorizálása vagy nem történt, vagy nem 

történhet meg. 

27. other (F/C). Bármely olyan probléma, amely az eddigi kategóriákba nem 

sorolható be. 

 

Az other kategóriába vagy az ismeretlen hibafajták kerülnek be, vagy az annyira 

specifikus hibafajták, mint például a feliratozás esetében az újramondás, amikor a 

feliratozó, mint egy szinkrontolmács, „gépbe mondja” a fordítást, ám az nem lesz 

sikeres, mert vagy a hangfelismerő értette félre, vagy a fordítás lett rossz. 

A W3C a hibakategóriákat egy ún. wikiben9 folyamatosan próbálja megfeleltetni 

más szabványok hibakategóriáinak. Az ITS szabvány hatása amiatt várhatóan nagy 

lesz, mert a HTML5, a web legfőbb nyelvének új változata csak most kezd terjedni, és 

ennek opcionális része az ITS jelölése. Azaz ha valaki ilyen weblapokat kíván 

fordíttatni, annak evidens megoldást nyújt a HTML5 az ITS támogatással. 

3.6.4. Az SDL TMS Classic QA modell 

Az SDL TMS az informatikai nagyvállalatok gyakran használt 

fordításmenedzsment-rendszere, amelyben saját hibatipológiát lehet definiálni, fel 

lehet használni a SAE J2450 modellt vagy a LISA QA modellből a dokumentáció 

nyelvezetére alkalmazott hibatipológiát, vagy az SDL TMS saját, egyszerű modelljét. 

                                                
8 	  Ebben	   az	   esetben	   arról	   van	   szó,	   hogy	   bizonyos	   szövegek	   előírhatnak	   bizonyos	   formátumokat,	   például	  

dátumformátumot,	  termékazonosítót,	  és	  tilthatnak	  más	  mintákat,	  például	  a	  szenvedő	  szerkezet	  használatát.	  
9	  http://www.w3.org/International/its/wiki/Localization_quality_types_mappings	  
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Az SDL TMS modellje igen egyszerű, nincs kis és nagy hiba, minden hiba egy 

hibapontot ér, és a következő 7 hibatípus lehetséges: 

- általános értékelés, 

- fordítási pontosság, 

- nyelvtan, 

- helyesírás, 

- stílus, 

- terminológia, 

- műszaki pontosság. 

A modell ennyire egyszerű, sőt, még definíciót sem tartalmaz az egyes 

hibatípusokra. Mégis használják, mivel a program legegyszerűbb modellje, és sokan az 

egyszerűséget részesítik előnyben a funkciógazdagság helyett. 

3.6.5. A memoQ LQA modell 

Az SDL TMS mellett a Kilgray memoQ terméke is alkalmas a hibák 

számszerűsítésére. Ez a program beépített modellként támogatja a LISA QA 

dokumentáció nyelvezetére szolgáló modelljét, a SAE J2450 modellt, a DQF 

hibatipológiáját és a DQF gördülékenység és adekvátság modelljét, továbbá a saját 

modellt10. Ez a modell minden hibatípusból kis és nagy hibákat ismer, minden kis hiba 

1 pontot, minden nagy hiba 3 pontot ér. A főbb hibatípusok a pontosság, a 

következetesség, az országbeli standardok, a nyelv, a stílus és a terminológia. A 

pontosság alatt lehetséges a hibát tovább specifikálni: pontossági hiba a félrefordítás és 

a beszúrás vagy kihagyás. A nyelvi hibákat is tovább bontja a modell a következő 

kategóriákra: többértelműség, nyelvtan, központozás, helyesírás. Stílus alatt a céges 

standardokat és a hangnem/regiszter kategóriát lehet kiválasztani. 

 

3.7. Összefoglalás és javaslat a hibatipológiák kialakításához 

Az előzőekben bemutattam a fordításértékelés szabványait. A 2. táblázat 

kísérletet tesz a négy élő szabvány, a SAE J2450, a LISA QA, az MQM és a DQF 

összehasonlítására. Az ISO WD 14080-at nem emeltem be ebbe a táblázatba, mert ezt 

elvetették, és egyébként sem tartom alkalmasnak a fordítások értékelésére. Az ATA 

értékelését csupán pedagógiai céllal alkalmazzák, az ITS és az XLIFF:doc pedig 

                                                
10	  A	  dolgozat	  szerzője,	  bár	  a	  Kilgray	  Kft.-‐nél	  dolgozik,	  e	  modell	  kialakításában	  egyáltalán	  nem	  vett	  részt.	  
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csupán egy egyszerű hibatipológiát határoz meg, a használatáról nem nyújt 

információt. 

A 2010-es években megjelent modellek esetében egyértelművé vált: nincs 

univerzális értékelési módszer. A jó értékelési módszer egyszerű és egyértelmű. Az 

egyszerűség biztosítja, hogy az értékelő képes észben tartani a különböző kategóriákat. 

Az egyértelműség szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy két értékelő 

ugyanazt a hibát ugyanúgy jelölje meg.  

Az egyszerűség eszköze a hibakategóriák számának alacsonyan tartása, míg az 

egyértelműség eszköze a definíciók megadása és a példák biztosítása. Egyértelműséget 

biztosít továbbá a metaszabályok megadása is. 

 

2. táblázat: Négy élő fordításértékelési szabvány összehasonlítása. 
 SAE J2450 LISA QA MQM DQF 

Ellenőrzések fajtái Csak nyelvi Nyelvi és formázási Nyelvi és formázási Nyelvi és felhasználó 

által definiált 

Különböző tartalmakat 

másképpen kezel-e 

(azaz statikus vagy 

dinamikus)? 

Alkalmazhatóságát 

leszűkíti iparágra és 

tartalomtípusra. 

Nem, egyetlen modell 

minden tartalomra. 

Igen, a dimenziók 

mentén meghatár-

ozható, mely 

ellenőrzéseket kell 

végrehajtani + 

modulok. 

Igen, a különböző 

tartalmaknál más 

értékelési modelleket 

javasol. 

Hány modellt 

alkalmaz? 

1 modell 6 feladat, 6 modell 1 modell + modulok 

később 

7 modell 

Alkalmazhatósági 

területei 

Autóipari szerviz-

könyvek, később 

gyógyszeripar, orvosi 

eszközök, gépipar. 

Nincs meghatározva, 

de implicit módon 

informatikára 

vonatkozik. 

Nincs meghatározva, a 

dimenziók jelölik ki. 

A tartalomprofilozás 

határozza meg, 

részletesen fel van 

sorolva. 

Tud-e jogszabályi 

megfelelést értékelni? 

Nem Nem Nem Igen, keretet ad hozzá 

Forrásnyelvi szöveg 

értékelése 

A forrásnyelvi szöveg 

miatti hiba is hiba, de 

nem érvényesíthető 

miatta levonás. 

A forrásnyelvi hiba 

miatti hiba nem hiba. 

Ugyanazon 

szempontok alapján a 

forrásnyelvi szöveg is 

értékelendő, a 

forrásnyelvi elemzés 

eredménye levonandó 

a végső pontszámból. 

A hibakategória erre 

nem tér ki, a 

tanulmány javaslatot 

ad a forrásnyelvi 

szöveg minőségének 

javítására. Más 

kategóriák bevezetése 

attól függően, kinek 

megy a visszajelzés. 

Fordítás típusa Emberi fordítás Emberi fordítás Ember és gépi fordítás Emberi és gépi 

fordítás, hangsúly a 

gépi fordításon. 
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Az univerzális értékelési módszer hiányában én sem adhatok javaslatot egy 

általánosan alkalmazható hibatipológiára, azonban összegyűjtöttem néhány olyan 

kérdést, amelyet a hibatipológia kialakításánál figyelembe kell vennünk. Ezek a 

kérdések részben összefüggnek, nincs közöttük éles határ. Javaslatom legfontosabb 

aspektusa, hogy a cél és a munkafolyamat határozza meg a választott hibatipológiát, és 

a munkafolyamat különböző pontjain érdemes lehet különböző hibatipológiákat 

alkalmazni. 

 

Mi a hibatipológia célja? 

A hibatipológia célja lehet például: 

- a fordító értékelése, ezen belül a fordító „abszolút” értékelése (pl. megkapja-e a 

fordító bizonyítványt) illetve a fordítók összevetése (pl. kit válasszon a 

fordítóiroda adott munkára), 

- a lektor értékelése, 

- egyes technológiák (pl. gépi fordítás) hasznosságának értékelése, 

- információgyűjtés egyes technológiák (pl. különböző gépi fordítási motorok) 

bevezetéséhez, a technológia kiválasztásáról szóló döntéshez, 

- információgyűjtés például egy fordítómemória minőségének megítéléséhez, 

- a gyakori hibafajták felderítése, hogy ezeket oktatással, útmutatókkal 

csökkentsék, 

- a hibafajták gyakoriságának összevetése, 

- a hibák felosztása eredet szerint (fordítási hiba, ügyfélhiba, technológiai hiba), 

- a forrásszöveg hibáinak összegyűjtése, hogy az ügyfél ezeken javíthasson, 

- a forrásszöveg hibáinak összegyűjtése, hogy az ügyfél ezekért ne kérhessen 

kártérítést, 

- a végtermék hibátlanságának biztosítása. 

 

Más szempontból megfogalmazva a célok lehetnek: 

- a hibák felderítése (és visszajelzés/kijavítás), 

- a hibák számszerűsítése, 

- a fordítások, fordítók, folyamatok stb. összehasonlítása, 

- a fordítók, fordítóirodák, folyamatok értékelése (például a fejlődésük mérése). 
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Doherty, Gaspari, Groves, és van Genabith (2013) felmérést végzett arról, hogy 

ki mire használja a minőségértékelést. A fordítóértékelés és az elfogadhatóság 

tesztelése magasan vezetett, de az általam javasolt szempontokon felül felsorolták még 

a kockázatkezelést, az ármeghatározást, a tartalompublikálás meghatározását, továbbá 

az új piacok felmérését. 

 

A hibatipológia és a munkafolyamat kapcsolata 

Érdemes végiggondolni, szükségünk van-e több hibatipológiára a 

munkafolyamat különböző lépéseinél. Korábban láthattunk olyan modellt, amely az 

ügyféloldali szerkesztést és az egyéb javítást is hibakategóriának vette. Ilyen esetben 

javasolnám különböző hibatipológiák használatát, mivel a nem technologizált fordítás 

a nem létező célszövegből alakít ki létező célszöveget, míg a lektorálás visszavezetése 

a létező célszövegből alakít ki újabb létező célszöveget. A fordítómemóriás fordítás 

létező célszövegrészek felhasználásával alakít ki létező célszöveget, míg a gépi 

fordítás utószerkesztése létező, de rossz minőségű célszöveg javítását jelenti. 

Míg a fordítás lektorálásánál teljes hibatipológiára van szükség, a lektorálás 

visszavezetése után elegendő csak azt vizsgálni, hogy a lektorálás visszavezetése  

megtörtént-e, illetve hibátlan-e. 

Szoftverlokalizáció esetében szintén nagyon fontos a munkafolyamat figyelembe 

vétele. Nem várható el a fordítótól, hogy a képernyőábrák szövegei, vagy a 

hivatkozások pontosak legyenek, ha még nem készültek el a képernyőábrák fordításai, 

ha még nem egyértelmű a célnyelvi változat fájljainak elnevezése (például hogy új 

könyvtárba mentenek-e minden fájlt azonos néven, vagy a fájlok nevének végére fűzik 

a célnyelv kódját), vagy ha a képernyőábrákhoz illetve a termékhez a fordítónak nincs 

hozzáférése. Elképzelhető, hogy a képernyőábrák összevetése a dokumentummal külön 

lektorálási feladat, igen egyszerűsített módszerrel. 

 

A munkafolyamat és a mintavételezés kapcsolata 

Ha a fordítást értékeljük, vagy a teljes fordítást kell értékelnünk, vagy minta-

vételezéssel kell kiválasztani egy véletlenszerű részt. Ez a rész lehet folytonos vagy 

lehet néhány mondat véletlenszerűen kiválasztva, vagy lehet ennek kombinációja. A 

véletlenszerű kiválasztás főleg olyan esetekben hasznos, amikor a szöveget több 

fordító hozta létre, vagy amikor a szöveg nem egyenletes bonyolultságú. 



 117 

Amikor a fordítómemória minőségét értékeljük, a mintavételezés csak azon 

szegmensekre terjed ki, amelyek fordítómemóriával lettek lefordítva. Amikor a gépi 

fordítás minőségét értékeljük, de a szövegben a 100%-os fordítómemória-találatok már 

benne vannak, csak a gépi fordítással lefordított szegmenseket kell értékelnünk. 

Amikor a lektorálás visszavezetését értékeljük, a lektorált szegmensek kiválasztása 

elegendő. 

Mindezen értékelések lehetnek véletlenszerű mintavételezésen alapulók vagy 

teljes körűek, azonban az, hogy miből vegyünk mintát, nem egyértelmű. Szerencsére a 

fordítástámogató eszközök többsége a találatok forrását és a lektorálási módosításokat 

egyértelműen megjelöli, így ez a mintavételezés nem okoz technikai nehézséget. 

 

A hibatipológia és a szerepek kapcsolata, avagy kinek a hibája? 

A fordítási folyamat szerepei és a munkafolyamat szoros kapcsolatban állnak 

egymással. Minden egyes szereplő segíthet a hibák megjelölésében. A fordító például 

már maga is megjelölheti, hol érez gondot a forrásszöveggel. A forrásnyelvi hibákat 

tartalmazó hibatipológia lehet jóval egyszerűbb is a fordítási hibatipológiánál: 

forrásnyelvi hiba lehet például többek között helyesírási/tipográfiai hiba (ideértve a 

helyesírási hibákat, a kötőjelezési hibákat, a központozási hibákat), tartalmi hiba, 

terminológiai hiba, konzisztenciahiba, formázási hiba. Ezeket fel lehet osztani két 

kategóriába: a fordított szöveg minőségét befolyásoló hiba, illetve a fordított szöveg 

minőségére nem ható hiba. Egy formázási hiba vagy egy helyesírási hiba az eredeti 

szövegben például valószínűleg semmilyen hatással nincs a fordításra, míg egy 

többértelmű mondat gondot okozhat. Ha a fordító még meg is próbálja kijavítani ezt, 

az ilyen mondatokra érdemes a szakmai lektornak mindig ránéznie. A forrásszöveg 

hibáinak típusa kevésbé fontos a megrendelő számára (ha hajlandó javítani), mint 

maguk az egyes hibák, illetve a hibák száma. 

A kiadványszerkesztés során lehet leginkább észrevenni a hiányzó, le nem 

fordított elemeket. A formázási hibák csupán a kiadványszerkesztés után nyernek 

értelmet, és a fordítónak vagy a lektornak mindenképpen át kell néznie a kész 

dokumentumot. A hibák származhatnak internacionalizációs hibából (például a 

kiadványszerkesztő nem készítette fel a dokumentumot kétirányú arab vagy héber 

szöveg megjelenítésére), származhatnak a kiadványszerkesztő nyelvi ismereteinek 

hiányából (például a kiadványszerkesztő azt hitte, jól beszéli az adott nyelvet, ezért 
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rövidítette a mondatot, viszont ezzel hibát okozott a mondatban), származhatnak 

figyelmetlenségből (nem vette észre a hiányzó szöveget vagy a címsorbeli levágást) és 

egyéb okokból. 

Ha a munkafolyamat minden lépésekor végzünk ellenőrzést, a különböző lépések 

hibahelyeinek összehasonlítása rámutathat, ki (vagy mi) okozta a hibát. Ha például a 

fordító megjelöli a forrásszöveg hibáit, a lektor a fordítást értékelheti oly módon, hogy 

nem figyeli külön, miért hibás a fordítás: a két értékelés összevetése rá fog mutatni 

arra, mikor adódik a probléma a forrásszöveg hibájából, mikor pedig a fordító 

hibájából. Ha a fordítástámogató szoftver megjelöli a 100%-os beszúrt szegmenseket, 

de a lektor ezt nem veszi figyelembe, és mindent ellenőriz, láthatjuk, mikor 

tulajdonítható egy hiba a technológia (vagy a fordítómemória karbantartási) hibájának, 

és mikor a fordító hibája. 

 

A hibatipológia és a specifikáció kapcsolata 

A hibatipológia specifikációfüggő – amennyiben van specifikáció. A 

specifikációnak minden alkalommal meg kell előznie a hibatipológia elkészítését. A 

legrosszabb esetben, ha nincs semmilyen specifikáció, a vállalat vagy fordítóiroda 

készíthet egy általános specifikációt, amely alapján készíthető hibatipológia is. 

 

Mit értékelünk? 

Értékelni lehet a végterméket, a folyamatot és a folyamat szereplőit. A folyamat 

végtermékének értékelésével (pl. a LISA QA modellel) nem lehet egyszerűen a 

folyamat szereplőit értékelni, mivel a folyamat szereplőinek teljesítménye függ a 

folyamattól (megfelelő információk álltak-e rendelkezésükre a megfelelő 

időpillanatban). 

 

A hibákat vagy a hibák okát keressük? 

Ez a kérdés összefügg azzal, hogy mit értékelünk. Más hibatipológiát érdemes 

alkalmazni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért tévedett a fordító (hiányos 

információ, nem használta a glosszáriumot, elfogadta a fordítómemória-találatokat 

átnézés nélkül stb.), mint ha a hibák fajtáját keressük (félrefordítás, formázási hiba, 

stilisztikai hiba, terminológiai hiba stb.). 
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Hogyan kezeljük az ismétléseket? 

Az ismétlések kezelése nagyban függ attól, hogy célunk a hibafajták felderítése 

vagy a hibák számszerűsítése, illetve kijavítása. Az ismétlés lehet akár a hibatipológia 

egy független dimenziója is, azaz a hibafajta mellett meg kell mondanunk, hogy a hiba 

ismétlés-e. 

 

Kinek a szempontjait kell érvényesíteni? 

Egy vállalat és egy fordítóiroda szempontjai némileg eltérnek. A vállalat számára 

a cél a termék kiadása, a fordítás által elért hatás. A fordítóiroda számára a cél a 

vállalat explicit vagy implicit igényeinek való megfelelés. A vállalat számára ezért 

sokkal fontosabb a végtermék ellenőrzése, mint a folyamat ellenőrzése. A fordítóiroda 

azonban úgy javíthatja üzleti eredményeit, ha a folyamatot javítja. 
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4. Hibatipológiák a vállalati gyakorlatban 
Az előző fejezetben áttekintettük a nyilvánosan hozzáférhető hibatipológiákat. 

Érdemes megjegyezni, hogy a bemutatott modellek közül csak a SAE J2450, a LISA 

QA és az SDL TMS Classic QA modellek, továbbá az ATA és az ELTE 

vizsgafordítás-értékelési hibatipológiája régebbi, a modellek többsége új, 2012-es, 

2013-as. Mivel egy minőségmérési módszert bevezetni és következetesen alkalmazni 

nagy munka, várható, hogy az itt bemutatandó, gyakorlatban alkalmazott modellek 

többsége egyszerű hibatipológia lesz. 

Arra voltam kíváncsi, hogy a nyilvánosan elérhető szabványok milyen hatással 

vannak a gyakorlatra, ezért kapcsolatba léptem nagyvállalatok (és egy nyílt forráskódú 

kezdeményezés) lokalizációs részlegével, és megkérdeztem, ők hogyan kategorizálják 

a hibákat, milyen céllal értékelik a fordítások minőségét, és megvizsgáltam, hogy ezek 

milyen kapcsolatban vannak a nyilvános szabványokkal. Tudomásom szerint hasonló 

felmérés a gyakorlatról még sosem készült, bár a TAUS szintén készített interjúkat 

tagjaival az iparági bevett gyakorlatok megismerésének céljából. 25 vállalattal 

próbáltam kapcsolatba lépni és információt szerezni, ezek közül 14 válaszolt, és végül 

8 vállalat vagy átküldte az értékelési Excel-tábláját, vagy egy beszélgetésben elmondta 

és megmutatta, hogyan működik náluk a hibák besorolása. 

A következőkben megvizsgálom ezen vállalatok minőségmérési gyakorlatát, 

ezen belül a tartalomfajtákat, a minőségértékelés módszerét (ez minden esetben egy 

Microsoft Excel-fájl, különböző tartalommal), a hibakategóriákat és a hibahatárokat, 

majd összehasonlítom ezeket a nyilvános modellekkel. Mielőtt bemutatnám a 

vállalatok minőségmérési módszereit, röviden bemutatom magukat a vállalatokat is. 

 

4.1. Az eBay-nél alkalmazott hibatipológia 

Az eBay Inc.-t 1995-ben alapították. A vállalat a legsikeresebb online piactér, 

árbevétele 2012-ben a 14 milliárd dollárt is meghaladta. A cég 37 webáruházat 

üzemeltet, melyek többsége lokalizált. Ezen felül több más vállalat tulajdonosa is, 

többek között az eBay birtokában van az online fizetési tranzakciókat üzemeltető 

Paypal is. 
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4.1.1. Az eBay tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

Az eBay esetében a lokalizált tartalom főleg webes tartalmat jelent, egyéb 

lokalizációjuk elenyésző. A webes tartalom sokszor az eladók által generált dinamikus 

tartalom, éppen ezért sok tartalom nincs lokalizálva. Érdemes megnézni például az 

ebay.hu weblapot, amelyen láthatjuk, hogy az eladók többsége a nagy-britanniai 

webshopban tette közzé ajánlatát, így a termékleírások jelentős része angol nyelvű.  

Az eBay a lokalizáció során egy Microsoft Excel-fájlt használ a fordítások 

kiértékelésére. Háromféle lokalizációs munkát különböztet meg. Statikus tartalomként 

HTML-t kell lokalizálniuk a beszállítóknak, míg dinamikus tartalmakat XSL és ISAPI 

formátumokban kapnak. Statikus tartalom az olyan tartalom, amelyet nem számítógép 

generál részekből, hanem előre meg van írva, míg dinamikus tartalom például a 

termékek leírása, ahol az eladó kitölt néhány mezőt, és ezen mezők nem minden 

esetben jelennek meg együtt – a címoldalon például egy kép, egy megnevezés és egy 

ár található, míg a termékre rákattintva ennél több is megjelenhet, ha pedig az eladóra 

keresünk rá, az eladó által már sikeresen értékesített és az eladásra váró termékek 

leírását láthatjuk. Az eBay lokalizálandó tartalmának jelentős része a közösség által 

készített tartalom, community asset (Sandrini, 2005). Az XSL és ISAPI lokalizáció 

nehezebb a fordító számára, mivel míg a HTML esetében a kontextus aránylag 

egyértelmű (bár ott sem feltétlen és minden esetben egyértelmű, de általában hosszabb 

szövegeket kell fordítani), az XSL és ISAPI tartalmak esetében a legjobb esetben is 

csupán némi nehezen megfejthető információ utal arra, hogy hol jelennek meg ezek a 

szövegek. A fordítónak ilyenkor érdemes maga elé idéznie a weblapot, és elképzelni, 

hogy az adott szöveg hol jelenhet meg. Mindezek miatt az eBay úgy döntött, hogy a 

dinamikus tartalmak esetében több hibát enged meg, mint a statikus tartalmak 

esetében. 

A táblázat kitöltése azzal kezdődik, hogy ki, mikor, melyik projekt melyik 

nyelvét értékelte, melyik fordítóiroda vagy fordító végezte a fordítást, milyen 

fájltípusról van szó (dinamikus vagy statikus), és hány szónyi fordítást értékeltek. Ez 

utóbbi azért érdekes, mert egyrészt megmutatja, hogy mintavételezéses volt-e az 

értékelés vagy tejes körű, másrészt pedig a hibaszám és a szószám együttesen 

határozza meg, hogy a fordítás megfelel-e vagy sem. 
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12. ábra: Az eBay-nél alkalmazott hibakategóriák. 

 
 

 

A 12. ábrán látható, hogy az eBay milyen hibakategóriákat különböztet meg. A 

LISA QA modellhez hasonlóan itt is van nyelvi és formázási hiba, azonban nincsenek 

ezen belül kategóriák. 17 hibakategória van, amelyek közül egy nem szerepel az ábrán: 

ez a stílushiba. Ezt a lektornak meg kell jelölnie, azonban ehhez nem tartozik hibapont 

vagy érték. A 3. és 4. táblázat mutatja meg, hogy a fordítás mikor elfogadható. 

 

3. táblázat: Elfogadási határok az eBay-nél dinamikus tartalom (ISAPI, XSL) 

esetén 

 Súlyos 

nyelvi 

Kisebb 

nyelvi 

Súlyos 

formázási 

Kisebb 

formázási 

1-1000 szó 2 3 2 3 

1001-5000 szó 3 4 3 4 

5001-10e szó 5 5 4 5 

10001+ szó 6 6 5 6 

 

 

 

Súlyos	  nyelvi	  hiba	  
•  Inkonzisztencia	  
•  Jelentésbeli	  hiba	  
• Nyelvtani	  hiba	  
• Helytelen	  terminus	  
• Elgépelés/helytelen	  
karakter/helyesírási	  hiba	  

• Kimaradt	  fordítás	  
•  Lefordított	  változó	  
• Helytelen	  számérték	  

Súlyos	  formázási	  hiba	  
• Hibás	  karakter	  
• Helytelen	  kódolás	  
• Változó	  rossz	  helyen	  

Kisebb	  nyelvi	  hiba	  
• Némileg	  eltérő	  jelentés	  
• Túlzottan	  szó	  szerinti	  
fordítás	  

• Nagybetűhasználat	  
•  Írásjelek	  

Kisebb	  formázási	  hiba	  
•  Szóközök	  
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4. táblázat: Elfogadási határok az eBay-nél statikus tartalom  

(HTML, Excel, Word stb.) esetén 

 Súlyos 

nyelvi 

Kisebb 

nyelvi 

Súlyos 

formázási 

Kisebb 

formázási 

1-1000 szó 1 2 1 2 

1001-5000 szó 2 3 2 3 

5001-10e szó 3 4 3 4 

10001+ szó 4 5 4 5 

 

Az eBay a megadott hibahatár feletti hibákat levonással is bünteti: egy nagy 

hibáért 30, egy kisebb hibáért 15 dollárt vonnak le 2013-ban. 

4.1.2. Az eBay módszerének értékelése 

A fent bemutatott modellből egyből látszik, hogy az eBay nem normalizálja a 

szöveget, nem adott számú szóra enged meg adott számú hibát, hanem 

hosszkategóriákat határoz meg. Úgy érzem, a 10000 feletti szószám esetében veszélyes 

az egyetlen kategória: lehetnek statikus dokumentumok, amelyek 50-100 ezer szóból 

állnak, és ezek esetében ugyanúgy 4 súlyos nyelvi hibát lehet elfogadni, mint a 12000 

szavas dokumentum esetében. 

Az eBay kategóriái nem igazán hasonlítanak a főbb modellek kategóriáira. A 

SAE J2450 szabvánnyal kicsi az átfedés: a SAE 7 kategóriájából az eBay csak a hibás 

terminust, az elgépelést és a központozási hibát alkalmazza. Szintaktikai hiba helyett 

nyelvtani hibát használ, akár a LISA QA modell. A LISA modellből a szoftver illetve 

dokumentáció nyelvezete főkategóriákból nem vizsgálja a stílust és az 

országspecifikus dolgokat. A pontosságon belül csak a kihagyást nézi (kimaradt 

fordítás). A terminológia LISA QA modellben szereplő két kategóriájának megfelel a 

helytelen terminus, és félig a jelentésbeli hiba (bár az ugyanúgy lehet nem 

terminológiai jelentésbeli hiba is). 

A túlzottan szó szerinti fordítás szerepel az MQM-ben is, ugyanúgy, mint a 

nagybetűhasználat. A hiányzó változók ugyan szerepelnek a TAUS DQF 

hibatipológiájában, azonban a rosszul elhelyezett változók új kategória – és ez tényleg 

nagyon fontos. Például egy olyan esetben, ha ezt látjuk a szövegben: „Expiry date: 

%m/%y”, a magyar fordításban a „Minőségét megőrzi: %y. %m.” megfelelő, azonban 
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a „Minőségét megőrzi: %m/%y” csak akkor megfelelő, ha odatesszük: „hó/év”. 

Példámban szándékosan nem magyaráztam meg a %m és a %y értelmét – a lokalizálás 

során a fordító sok ilyen változóval találkozik, az esetek többségében mindenféle 

magyarázat nélkül. Az ISO WD 14080 semmi újat nem ad ehhez a tipológiához. 

Az eBay nem lokalizál változókat, ellentétben például a Microsofttal. A 

Microsoft-nál például az Excel-függvényekben az angol sum magyarban szum lesz, 

azonban az eBay-nél ilyen behelyettesítések nem megengedhetők. Ezért nagy hiba a 

lokalizált változó. Mindezeket a fordítónak tudnia kell. 

Ami látszik még a hibatipológiából, hogy nincsen benne kihagyás/beszúrás 

illetve kereszthivatkozás kategória. Ez azért van, mert az eBay megköveteli a fordítási 

szoftverek használatát, ahol a kihagyás automatikusan észrevehető, és dinamikus 

tartalmat fordít gyakran, ahol pedig a kapcsolatokat, kereszthivatkozásokat a 

tartalomkezelő rendszer automatikusan hozza létre (azaz ugyanazt a kifejezést csak 

egyszer kell lefordítani, nem lehetséges ilyen jellegű konzisztenciahiba). 

Az eBay modellje nem foglalkozik a forrásszöveggel, csakis a fordítás 

értékelésére szolgál. Nincs lehetőség megjelölni a forrásbeli problémákat. Az eBay 

rendszerének előnye az egyszerűség, hátránya az elfogadhatósági kritériumok 

aránytalan meghatározása. 

4.2. A Google-nál alkalmazott hibatipológia 

A Google neve valószínűleg minden olvasó számára ismerősen cseng. A céget 

1998-ban alapították Amerikában, bevétele 2012-ben meghaladta az 50 milliárd 

dollárt. A keresőprogram teljes mértékben lokalizált, nyelvi funkciókat is tartalmaz, és 

minden országban más és más találatok jönnek fel helyi relevancia alapján. A Google 

gépi fordítással és fordítástámogató eszközzel egyaránt rendelkezik, utóbbi a 

http://translate.google.com/toolkit oldalon ingyenesen elérhető. A Google maga is 

ebben az eszközben fordíttat, mivel ezzel képes a gépi fordítás utószerkesztését mérni. 

4.2.1. A Google tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A Google elsősorban webes tartalmakat, videókat, rövid reklámszövegeket, és 

ezen felül természetesen jogi és egyéb dokumentumokat fordít. A Google 

hibatipológiája a Google bevallása szerint a LISA QA modellen alapul, azonban az 

eltérések jelentősek.  A 13. ábrán a Google modelljét láthatjuk. 
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13. ábra: A Google-nél alkalmazott hibakategóriák. 

 
 

A Google hibatipológiájában négyféle súlyossági szint létezik: 

 

1. Kritikus hibák 

a. Olyan hibák, amelyek súlyosan befolyásolják a Google megítélését 

vagy perhez vezethetnek. 

2. Jelentős hibák 

a. A felhasználót félrevezető vagy összezavaró hibák. Az ilyen hibákból 

ügyfélszolgálati kérdések származhatnak, vagy előfordulhat, hogy a 

terméket emiatt nem fogják használni. 

b. A weblap nagyon jól látható helyén megjelenő hiba. 

c. A korábbi minőségbiztosítási visszajelzést nem követték. 

d. Esetleg offenzív tartalomhoz vezető hiba. 

3. Kis hiba 

a. A felhasználó által észrevehető, de a felhasználót össze nem zavaró 

hiba. 

4. Javaslat 

a. Nem nyelvi hiba, hanem a lektor javaslata. 

 

Félrefordítás	  

A	  forrásszöveg	  
félreértése	  

Nyelv/
pontosság	  

Beszúrások	  

Nyelvtan	  

Szemantika	  

Központozás	  

Terminológia	  

Terminológiakövetés	  

Kontextus	  

Stílus	  és	  
konzisztencia	  

Általános	  stílus	  

Regiszter/hangvétel	  

Nyelvváltozatok/
szleng	  

Projektek	  közötti	  
terminológia	  

Rövidítés	  
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Az ismétlődő hibák kezelésével kapcsolatos döntést a modell a lektor kezébe 

adja: ha a lektor úgy gondolja, hogy a visszatérő hiba abból származik, hogy a fordító 

nem tudott valamit (például egy hibás terminus következetesen hibás), akkor hiába 

fordul elő többször ez a hiba, egyszer kell figyelembe venni. Ha azonban például 12-

szer ugyanazt a nyelvtani hibát véti a fordító, 12 hibaként kell számolni. 

A hibapontokat súlyosságonként határozza meg, dokumentumtípus alapján. A 

jelentős hiba 5 pontot ér, a kis hiba 1 pontot, a javaslatért nem kell pontot adni. 

Egyetlen kritikus hiba esetén is automatikus a visszaküldés. A Google 3 ezreléknyi 

hibapontot engedélyez, azaz 333 szavanként 1 hibapontot. 

A Google által adott Excel fájlba a lektornak fel kell vezetnie a projekt nevét, a 

célnyelvet, a szavak számát, a lektorálás dátumát és a lektor azonosítóját. A hibáknál 

egyesével le kell írni a fájlnevet, a forrásszöveget, az eredeti fordítást, a lektorált 

fordítást, a kategóriát, a súlyosságot, és megjegyzést kell írni a változtatásról. A szavak 

száma és a hibák száma alapján a munkafüzet meghatározza, hogy a fordítás megfelelt-

e vagy sem. 

4.2.2. A Google módszerének értékelése 

A Google egyértelműen megjelöli, hogy a LISA QA modellből indult ki, a többi 

modellel ezért nem hasonlítom össze a Google modelljét. 

A Google modellje nem tér ki a forrásszöveg értékelésére, illetve a forrásszöveg 

miatti hibák figyelembe vételére. Megjelenik azonban kategóriaként a forrásszöveg 

félreértése, amelyet az ISO WD 14080 vezetett be – ezt én a 3.5.3. részben leírtak 

alapján nem tartom jó ötletnek. Mivel a Google régóta használja ezt a modellt, 

valószínű, hogy az ISO TC 37 számára az ihlet innen jött. 

A LISA QA modell nyelv és pontosság kategóriája össze lett vonva, mert a 

pontosság kategóriából a Google csak a beszúrásokat tartotta meg. A 

kereszthivatkozások, élőfej/élőláb, illetve a kihagyások mind olyan dolgok, amelyeket 

a technológia ma már megold. Ilyen szempontból a fordítónak könnyebb dolga van, 

mint néhány évvel ezelőtt, legalábbis a technikailag kifinomultabb rendszereket 

használó ügyfelek esetén. 

Érdekes, hogy a Google-t nem érdekli a helyesírás! Ez a kategória az ő 

modelljükben nem szerepel. Lehet, hogy azért, mert a helyesírást is statisztikai módon 

közelítik meg? Bekerült viszont a rövidítések és a projektek közötti 
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terminológiahasználat a stílus és konzisztencia kategóriába. A LISA QA modellben a 

projektek közötti terminológiahasználat a dokumentáció funkcionális vizsgálatában 

jelent meg, míg a rövidítések a szoftver nyelvezete alatt. A Google tehát egyetlen 

kategóriát vesz hozzá a LISA QA modellhez, ez pedig a félrefordítás. 

 

4.3. A Hewlett-Packard-nál alkalmazott hibatipológia 

A Hewlett-Packard a világ legnagyobb PC-gyártója. Az amerikai vállalatot 1939-

ben alapították, jelenleg 119 milliárd dollár az éves árbevétele. A Hewlett-Packard 

(HP) számítógépeket, perifériákat és szoftvereket egyaránt gyárt. A HP globalizációs 

vezetője, Alison Toon a LISA egyik legaktívabb tagja volt, és az ő munkája a LISA 

minőségügyi ‘best practice’ útmutatója. Nem csoda ezek után, hogy a Hewlett-Packard 

alkalmazza a vizsgált cégek közül leginkább betű szerint a LISA QA modellt, igaz, ők 

sem alkalmaznak minden hibakategóriát. 

4.3.1. A Hewlett-Packard tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A HP mindenféle tartalmat fordít, szoftvert (eszközmeghajtó programokat és 

felhasználói szoftvereket egyaránt), webes tartalmat, marketing és jogi 

dokumentumokat stb. A HP-nél a hibaadatgyűjtés szintén egy Microsoft Excel fájlba 

történik, amely nagyon sok makrót alkalmaz. A lektornak meg kell adnia nevét, a 

projekt számát és leírását, továbbá meg kell határoznia a projekt típusát (online súgó, 

dokumentáció vagy szoftver) és a tartalom típusát (marketing, jogi, műszaki). A 

projekt típusától függően aktiválódnak az ellenőrzések az Excel fájlban. Meg kell 

továbbá adni a szószámot és azt, hogy a dokumentum hány százalékát nézte át a lektor. 

Ez alapján, és a lektorálás tárgya (formázás, funkcionalitás, nyelv) alapján számolja ki 

a munkafüzet, hogy hány pont a megfelelőségi küszöb. 

Ezután a lektornak az adatokat tartalmazó munkalapon minden hibát rögzítenie 

kell. A munkalap azonban nem csupán lektorálásra szolgál – ezen kell a fordítónak is 

felvezetnie a hibajavítást, vagy ha valamilyen okból nem javította a hibát, indokolni. 

A hiba megjelöléséhez meg kell adni a dokumentum nevét, a sort, ahol a hiba 

előfordul, a forrásszöveget vagy szövegrészt, az eredeti fordítást, a javasolt fordítást, 

majd egy megjegyzést kell tenni, amelyben a lektor leírja, mi a hiba oka. Ezután kell az 

öt nyelvi illetve öt formázási kategória egyikébe besorolni a hibát.  
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A kategóriák: 

- nyelvi: pontosság, terminológia, nyelvezet, stílus, ország,  

- formázási: tartalomjegyzék/tárgymutató, tördelés, tipográfia, ábrák, feliratok.  

 

Miután a lektor meghatározta a hibakategóriát (részletesebb besorolás nem 

szükséges), meg kell határoznia a hiba súlyosságát is, amely lehet kritikus hiba, 

jelentős hiba, kis hiba és ismétlődés. A HP modellje szerint egyetlen kritikus hibával 

sem fogadható el a fordítás. Az ismétlődést azonban nem kell többször számolni. 

Az értékelőlapot a fordítónak vissza kell juttatni, és fel kell vezetni, hogy 

implementálta-e a módosítást, ha nem, miért nem, illetve tehet egy megjegyzést is 

minden egyes hibához. 

Az értékelés azonban nem csupán a LISA QA modell alapján történik. A 

címoldalon a lektor kiválaszthatja, hogy az ő megítélése szerint a fordítás gyenge, 

kielégítő vagy    jó-e, és minden tartalomtípushoz meghatározható, mi a minimálisan 

elfogadható szint. Azaz akármilyen jó a hibaarány a LISA QA modell alapján, a 

fordítás mégis megbukhat.  

4.3.2. A Hewlett-Packard módszerének értékelése 

A Hewlett-Packard módszerében sincs semmilyen lehetőség visszajelzést adni a 

forrásszövegre, vagy elkülöníteni a forrásszöveg miatti hibákat. A LISA QA modellhez 

képest a tartalomjegyzék és a tárgymutató egy kategóriába lett összevonva, a kimenet 

és a nyomtatás pedig hiányzik, azért, mert az a szövegben elektronikus formában nem 

jelenik meg. 

Az, hogy a LISA QA-n kívül egy lektori szubjektív értékelésre is szükség van, és 

ez is az elfogadás mércéje, arra enged következtetni, hogy a LISA QA modell szerinti 

értékelést a HP-nél nem találták elegendőnek – kevés hibával rendelkező fordítás is 

lehet rossz. 

4.4. A McAfee-nál alkalmazott hibatipológia 

A McAfee a világ egyik legnagyobb számítógép-biztonsági vállalata, amelyet 

1987-ben alapítottak. Bevételei meghaladják az évi 2 milliárd dollárt. A vállalatot 

2011-ben megvásárolta az Intel. A cég szoftvereket gyárt, és mivel egyik jelentős 

területe a számítógépes vírusok eltávolítása, frissítéseket és vírusok működéséről szóló 

híreket ad ki nap mint nap. 
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4.4.1. A McAfee tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A McAfee szoftvert, dokumentációt és súgót, továbbá marketinganyagokat 

értékel modelljével. A McAfee hibatipológiája egyszerű. Három kategóriát és három 

súlyossági szintet különböztet meg, amelyet a 14. ábra szemléltet. 

A McAfee modelljében az ismétlődő hibák egyszer számítanak minden esetben, 

de a lektornak oda kell írnia, hogy ezt mindenütt javítani kell (így a lektorálás nem 

teljes körű hibafeltárást jelent, azonban gyors). Ami nem egyértelműen hiba, az javítási 

javaslatként feljegyezhető, de ez nem számít bele az értékelésbe. 

A munkafüzet kitöltésénél a lektornak az azonosító adatokat kell először 

megadni: mi a célnyelv, ki a lektor, ki a fordító, mikor történt a lektorálás, milyen 

projektről van szó, és hány szó lett lektorálva. Meg kell határozni a tartalomtípust is (a 

modell komponensként hivatkozik rá), ami lehet szoftver, dokumentáció vagy súgó. 

Érdekes, hogy bár az instrukciók hivatkoznak a marketingszövegekre is, a 

munkafüzetben nem lehetett a marketinget kiválasztani. 

A pontszámítás úgy történik, hogy minden nagy súlyosságú hiba 4 pontot ér 

(kategóriától függetlenül), minden közepes súlyosságú hiba 2 pontot ér, és minden 

alacsony súlyosságú hiba 1 pontot ér. Ezeket összeadják hibakategóriánként, majd 

súlyozzák hibakategória szerint: a megfelelési hibák súlya 45, a pontossági hibáké 30, 

a nyelvi hibáké pedig 25. A hibakategóriák összegét ezekkel az értékekkel 

megszorozzák, majd összeadják a három értéket. Ezt osztják végül el a minta 

nagyságával. A kapott értéket egyből levonva, majd százzal megszorozva megkapják a 

százalékos értéket. A McAfee-nél az elfogadási küszöb a 80 százalék. Mit jelent ez a 

gyakorlatban? 1000 szó fordításnál lehetséges 1 nagy megfelelési hiba és egy kis 

nyelvi hiba, vagy 3 közepes pontossági hiba és egy kis nyelvi hiba. 

A lektornak a kitöltéskor minden hibához meg kell adni a helyét (fájlnév), az 

angol forrásszöveget, az eredeti fordítást, a javított fordítást, a javítás miértjét, a 

hibatípust (kategóriát) és a súlyosságot. 

Ezek után a fordítónak kell válaszolnia: megoldotta-e a problémát, 

visszautasította-e a hibát és ha igen, miért. Ha a fordító visszautasította a hibát, a lektor 

adhat egy visszajelzést még, és ha nem fogadja el az elutasítást, eszkalálhatja a hibát 

egy másik lektorhoz.  
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14. ábra: A McAfee-nál alkalmazott hibakategóriák. 

  

ALACSONY 
SÚLYOSSÁG 
 
A jelentést és a 
megértést nem 
befolyásoló hibák 

KÖZEPES SÚLYOSSÁG 
 
A felhasználói felület és a 
dokumentáció/súgó jól látható 
részein található hibák, a 
mondat jelentését módosító 
hibák, amelyek miatt a 
megértés nem biztos, és a 
felhasználó hatékonysága 
csökkenhet. 

NAGY SÚLYOSSÁG 
 
Félrefordítások, amelyek jogi, 
egészségügyi vagy biztonsági 
komplikációkat okozhatnak, 
amelyek a termék működéséről 
téves információt adnak, a 
geopolitikai szabályokat 
megszegik, vagy a McAfee 
hírnevét csorbítják.  

PONTOSSÁG: 
 
A forrástartalomnak 
nem megfelelő hibás 
fordítás, kihagyás, 
túlzott explicitáció, 
elgépelés, lefordítatlan 
szövegrész Két szóköz, hiányzó 

szóköz 

...a biztonsági kód a kártyaszám 
utolsó 4 számjegye után található 
3 számjegy 
úgy fordítva, hogy  
...a biztonsági kód a kártyaszám 
első 4 számjegye után található 3 
számjegy 

Helytelen terméknév- vagy 
operációsrendszer-megjelölés, a 
McAfee és egyéb terméknevek 
elírása 

IP-cím helyett célcím áll Stop On Result helyett Stop the 
Result 

Komoly félrefordítás, amely miatt 
a felhasználó helytelenül kezdi 
használni a szoftvert telepítéskor 
vagy használat közben 

        
MEGFELELÉS: 
 
Elfogadhatatlan 
terminológia/nyelv-
használat a McAfee 
glosszáriumai, 
stílusútmutatói vagy az 
iparági szabályok 
szerint. 

Kisebb inkonzisztencia 
(‘Terméktámogatás’ 
például ‘Műszaki 
támogatás’ vagy 
‘Supportcsapat’ a 
fordításban) 

Eltérés a projektspecifikus 
instrukcióktól vagy a McAfee 
WIKI oldalán található 
instrukcióktól  

Azokat a termékneveket és 
funkcióneveket is lefordítja a 
fordító, amelyeket nem kell 
fordítani (túlfordítás) 

Helytelen idézőjelek Helytelen dátum- és időformátum, mértékegységek, devizanem, 
számformátumok, rendezési sorrend stb. 

Nem a standard 
informatikai 
terminusokat használja a 
fordító. 

Fő terminusok inkonzisztens 
használata 

A McAfee elérhetőségeinek 
helytelen megadása 

        
NYELVI: 
 
A nyelvi normák 
megsértése, helytelen 
stílushasználat, nem 
elfogadható 
központozás, szintaxis 
vagy nyelvhasználat a 
szótárak, 
nyelvtankönyvek és 
egyéb bevett szokások 
szerint, elgépelés, 
gördülékenységi és 
olvashatósági 
problémák 

Központozási problémák 
(szükségtelen vesszők, 
hiányzó vesszők, 
pontok, kérdőjelek stb.), 
helytelen szórend 

Érthetetlen vagy túlzottan szó szerinti fordítás, amely miatt a felhasználó 
nem tudja kikövetkeztetni a fordítás értelmét 

Névelő elhagyása, 
főnevek nemének 
eltévesztése, ragozási 
problémák, rossz 
elöljárószók, 
következetlen 
igeidőhasználat 

Emlékeztetjük, hogy a  ... lejárt  
helyett:  
Emlékeztetjük, hogy a ... lejár  

Vallási, faji, politikai felhangokat 
tartalmazó fordítás, vagy 
bármilyen kisebbségekkel, nemek 
és társadalmi csoportok közötti 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos 
szövegek 
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4.4.2. A McAfee módszerének értékelése 

A McAfee modelljének az egyszerűségén kívül a legnagyobb előnye, hogy a 

bemutatott modellek közül ez tartalmazza a legtöbb kommunikációs lehetőséget. A 

McAfee modelljének is hátránya, hogy a forrásszöveg értékelésére, a forrásszöveggel 

kapcsolatos visszajelzésekre nem sok lehetőséget ad. 

A hibatipológia a SAE J2450 szabvány minden kategóriáját tartalmazza. A hibás 

terminus a megfelelési hibák kategóriájába esik – itt előnyt jelent, hogy a McAfee 

terminológiai adatbázist tesz közzé a fordításaihoz, így ez nem egy hipotetikus 

megfelelés, hanem tényleges –, a szintaktikai hiba a nyelvi hibák körébe tartozik, a 

kihagyás pontossági hiba, a szószerkezeti vagy egyeztetési hiba nyelvi hiba, az 

elgépelés pontossági hiba, a központozási hiba pedig nyelvi hiba. 

A LISA QA modellen belül is megjelenik a pontosság és a nyelvezet kategóriája, 

az ottani „Ország” kategória és „Terminológia” kategória elegye pedig eléggé közel áll 

a megfelelés kategóriájához. A probléma ott is az természetesen, hogy egy általános 

modell nem mondhatta ki magáról, hogy csak akkor alkalmazható, ha van 

stílusútmutató és glosszárium. A stílushibákat a McAfee modellje részben a megfelelés 

kategóriába sorolja (csak az a stílushiba, amely ellentmond a stílusútmutatónak), 

részben kizárja. Nagy előnye ennek a modellnek a megfelelés kategória bevezetése, 

mindenképpen ajánlanám ezt más vállalatoknak – ez azt mondja ki, hogy ha a vállalat 

valamit dokumentál, akkor a fordítónak feladata követni ezt a dokumentációt. Mivel a 

dokumentáció folyamatosan fejlődik, a fordítás minősége is egyre javul, és így a 

modell úgy biztosít egyre jobb fordítást, hogy közben magán a modellen nem kell 

változtatni. Kérdés persze az összevethetőség: míg a LISA modell eredményei saját 

magukkal jól összevethetők az évek között, ugyanez nem feltétlen mondható el a 

McAfee módszeréről. Ha egy fordító ugyanúgy fordít, mint 5 évvel ezelőtt, de a 

megfelelési dokumentáció módosult, a fordító eredményei rosszabbak lesznek. Így ez a 

modell kifejezetten a lokalizált termék aktuális használhatóságát méri, nem igazán 

hasznos a fordítók javulásának mérésére. 

A McAfee modell nem méri a dokumentáció, szoftver formázását, funkcionális 

követelményeit, csak a nyelvi megfelelőséget. Ezért például a rosszul fordított 

képernyőábrák, kicsúszó szövegek stb. nem jelentenek hibapontot. Mindezek 

természetesen kezelhetők automatikus módszerekkel is, például a képernyőábrák teljes 

kizárásával vagy automatikus generálásával, a hivatkozások dinamikus összeállításával 
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stb. A dokumentáció formázásával kapcsolatosan legtöbbször Microsoft Word, Adobe 

InDesign, Adobe FrameMaker vagy QuarkXPress dokumentumokra gondolunk, 

azonban manapság bevett gyakorlat a dokumentációt ún. single sourcing módszerrel 

(Rockley 2003) szerkeszteni. Ebben az esetben a dokumentáció kis részekből, tartalmi 

egységekből, ún. snippetekből áll, amelyek kombinációja alkotja bármely 

dokumentáció alapját. Így lehet például egyetlen forrásdokumentumból online súgót és 

PDF-dokumentációt készíteni, vagy így lehet egy leírást egyből egy tudásbázisban is 

megjeleníteni és a szoftverből is elérhetővé tenni. Az ilyen snippetek egyik 

legfontosabb tervezési megfontolása, hogy ezeknek önállóan meg kell állniuk a 

helyüket, azaz nem lehet az egyes snippetek között sorrendiséget feltételező 

hivatkozás. Amennyiben a dokumentáció single sourcing módszerrel készül, a formai 

ellenőrzésekre nincs olyan mértékben szükség, mint a klasszikus kiadványszerkesztő 

programok esetében. 

Az MQM modellel nem sok hasonlóságot mutat a McAfee modellje, annak 

ellenére, hogy ennek alapja, hogy minden munkát pontosan specifikálva kell kiadni, 

amely úgy tűnik, a McAfee számára bevett gyakorlat. A pontosság az MQM-ben is 

megjelenik, de ott például ennek része a terminológiai pontosság. A McAfee itt 

egészen más alapfeltételezésből indul ki: a pontosság az általános tudás alapján 

megválaszolható kérdésekkel kapcsolatos precizitást jelenti, míg a megfelelés a 

cégspecifikus ismeretekre – amelyeket a cég a fordító számára biztosít – összpontosít. 

A nyelvi hibakategória pedig leginkább a célnyelvre vonatkozik. 

Az ISO WD 14080 ennél jobban hasonlít erre a modellre: a specifikációktól való 

eltérés kategóriája eléggé hasonlít a megfelelés kategóriájára, igaz, a 

terminológiakövetés és a stílushibák külön témakört alkotnak. A nyelvi kategória 

szintén megjelenik, és eléggé hasonlít a McAfee kategorizálására, azonban a 

gördülékenység hiánya az ISO WD 14080-ban fordítási hiba. A McAfee pontosság 

kategóriája a fordítási és a formázási hibákból tevődik össze. 

A TAUS modellek között szerepelnek az olvashatóság és az adekvátság/ 

gördülékenység értékelések, azonban ezen szempontok értékelése nem hibatipológia 

alapján történik. A McAfee ezeket is a lektor értékelésére bízza. A TAUS DQF 

hibakategóriái közül a pontosság szinte teljesen egybevág a McAfee pontosság 

kategóriájával, a nyelvi kategória szintén igen hasonló, a megfelelés pedig a TAUS-

féle terminológia, stílus, és az adott országbeli standardok együttese. 
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A McAfee modellje számomra több szempontból nagyon meggyőző. Az 

egyszerűsége lenyűgöző: pontossági hibák az átviteli műveletekkel kapcsolatos hibák, 

nyelvi hibák a célnyelvi megfogalmazással kapcsolatos hibák, míg megfelelési hibák a 

McAfee által meghatározott szabályoktól való eltérések. Természetesen a 

kiértékeléshez a lektornak jól kell ismernie a McAfee szabályait, útmutatóit, de a 

megfelelési hibák kategóriával a fordító szabálykövetési képességét mérik. Másik 

előnye, hogy egyetlen munkafüzetben egy teljes hibakövetési protokoll szerepel: a 

lektor felvezeti a hibát, a fordító válaszol rá, míg a lektor viszontválaszt tehet és 

eszkalálhatja magasabb szintre. Az eszkalált hibák ezután jól leszűrhetők. 

Feltételezem, hogy ilyen hibából kevés van, ezért nincs erre kifinomultabb megoldás. 

 

4.5. A Microsoft-nál alkalmazott hibatipológia 

A Microsoft-ot 1975-ben alapították Új-Mexikóban. Jelenleg évi 73 milliárd 

dollár bevétellel az egyik legnagyobb szoftvercég a világon. A Microsoft nem csupán 

szoftvergyártó: az X-Box játékkonzol a Sony Playstation és a Nintendo wii után a 

legnépszerűbb játékgép, de ezen felül számítógépes perifériákat is gyárt. 2012-ben – 

bár eddig nem sok sikerrel – betört az ún. tablet-PC-k piacára is, 2013-ban pedig 

megvásárolta a Nokia mobiltelefon-üzletágát. Bár a leghíresebb Microsoft-szoftverek 

kétségkívül a Windows és az Office csomagok, fontos megemlíteni, hogy a 

vállalatirányítási rendszerek piacán 4. helyen áll a Dynamics rendszerrel, és a 

Microsoft Game Studios az egyik legnépszerűbb játékgyártó olyan játékokkal, mint az 

Age of Empires vagy a Halo. 

A Microsoft sosem volt híres az egyszerűségre való törekvéséről, ez a nyelvi 

minőségbiztosításon is meglátszik. A következőkben megpróbáljuk röviden összegezni 

a minőségbiztosítási modelljük alapjait. 

 

4.5.1. A Microsoft tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A Microsoft különböző tartalomtípusokat fordít, amelyeknél különböző minőségi 

követelmények érvényesülnek. A tartalomtípusok lehetnek: audioszkriptek (hangfájlok 

szöveges leírása), dokumentáció, súgó, csomagolás, lektorálás11, szoftver, web. A 

                                                
11	  Ez	  a	  dolgozat	  szerzője	  számára	  nagyon	  furcsa	  kategória,	  de	  sajnos	  nem	  sikerült	  információt	  kapnom	  arról,	  hogy	  

ez	  mit	  takar.	  	  
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minőségi szintek: basic (alapvető), value (gazdaságos), premium (prémium), 

packaging premium (csomagolás, prémium). 

A Microsoft hibaértékelése is egy Microsoft Excel munkafüzetben történik. A 

lektornak, miután kitöltötte a projektről szóló adatlapot, először az érthetőséget kell 

értékelnie egy 4-es skálán. Ez teljesen szubjektív értékelés, alátámasztani sem kell, sőt, 

a munkalapon nincs is más mező, csak egy igen-nem válasz arra nézve, hogy az 

érthetőség meghaladja-e a 2,5 értéket. Az érthetőségi szinteket később mutatom be. 

A következő feladat egy általános értékelés, amelynél a lektor szubjektívan 

megmondja, hogy a fordítás jó, kielégítő vagy gyenge. Ezután be kell írnia a 

lektorálással töltött időt is. 

Ezután következik három ún. skaláris értékelés. Itt a lektor – ismét szubjektívan 

– értékeli a szöveg gördülékenységét, stilisztikai konzisztenciáját és megfelelőségét. 

Ismét négyes skálán kell dolgozni, ahol 1 a legrosszabb, 4 a legjobb. A skaláris 

értékelés adja a minőség 25%-át. 

A következő feladat a konkrét értékelés, ahol a lektornak az egyes hibákat a 

következő kategóriákba kell beosztania: 

• pontosság, 

• adott országbeli standardok, 

• nyelvi mechanika, 

• stílusútmutató, 

• terminológia. 

 

Minden egyes hibánál négy súlyossági szint van: visszahívás és 1, 2, 3. Egy 

külön munkalapon azonban a lektor nem csupán hibákat jelölhet meg, hanem 

javításokat is javasolhat. 

A skaláris és a konkrét értékelések összegzése adja ki a fordítás minőségét, és a 

minőségi szint határozza meg, milyen hibatípusból mennyi a minimális szám. Minden 

hibatípus esetén 75% az elfogadási küszöb, azonban a 75% meghatározása az, hogy 

annyi hiba van a szövegben, amennyi a megfelelési határ. 

A Microsoft modellje sem ad lehetőséget a forrásnyelvi visszajelzések 

rögzítésére. Fordítói visszajelzésre azonban van lehetőség, és így a cég kétféle 

minőséget mér: termékértékelést és beszállítói értékelést. A termékértékelés a lektor 
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értékeléseiből alakul ki, a szállítói értékelés pedig a lektor értékeléseire történő 

beszállítói visszajelzések lektori átminősítéseit is figyelembe veszi. 

Nézzük most részletesen a kitöltés módját! A Microsoft Excel-munkafüzet hat 

munkalapból áll, és a benne található strukturált információ révén automatikusan 

beolvasható egy minőségértékelő szoftverbe. Az első munkalappal teendő nincs, ez írja 

le a lektorálás folyamatát. A munkalapokon sorban kell végigmenni. Az utolsó 

munkalap opcionális, ezzel bármit csinálhat a lektor, itt kell hozzáadott információt 

rögzíteni. 

Az összegzés alatt meg kell adni az ügyfél nevét, a lektorálás dátumát, a lektor 

nevét, a célnyelvet, a lokalizációért felelős fordítóirodát (a Microsoft szabadúszókkal 

nem dolgozik), a fordítóiroda beosztott projektmenedzserét, a Microsoft termékének 

nevét, a lektorálásért felelős fordítóirodát (amely jelenleg minden esetben a Hewlett 

Packard ACG, a világ második legnagyobb nem katonai fordítóirodája), az erre 

beosztott projektmenedzsert, a tartalomtípust (a fent ismertetett listából), a lektorált 

rész nagyságát százalékosan, a teljes szószámot, a lektorált fájlokat, a Microsoft 

projektmenedzserét, továbbá a lokalizációs minőségi szintet. 

Ezen felül adni kell még egy általános szöveges értékelést és a fordítást a 

gyenge/elfogadható/jó kategóriába is be kell sorolni, továbbá érdekes módon van egy 

„a minőség ára” kategória, amelynél a lektornak meg kell becsülnie, mennyi időbe fog 

tartani a beszállítónak a megadott hibák kijavítása. 

A következő feladat az érthetőség értékelése. Ha az érthetőség nem haladja meg 

a 2,5-öt, a lektorálás nem haladhat tovább, a szöveget vissza kell küldeni kijavításra. 

Az érthetőségnél a következő kérdéseket kell megválaszolni: „Érti-e az olvasó a 

dokumentumot? Mennyi erőfeszítéssel jár a dokumentum megértése? (Függetlenül a 

forrásszövegtől és a fordítás pontosságától.)” A skála azonban nem túl egyértelmű: a 

négy érték megnevezései nem ugyanazt jelentik mindenki számára. 1: „Érthetetlen, 

lehetetlen megérteni”, 2: „Valamelyest érthető”, 3: „Többnyire érthető”,                        

4: „Tökéletesen érthető”. 

Az útmutató egyetlen példát ad, amely angolul így hangzik: „The product key 

looks like this:”. Erre 4-es érthetőségű átírás az, hogy „The product key looks like 

this:”, 3-as, hogy „The product key look like this:”, 2-es, hogy „The keys of the 

products looks like this:”, 1-es, hogy „The looks of the key of the product like this:”. 

Számomra meglepő, hogy egyedül a 4-es értéknél nincs nyelvtani hiba a mondatban. 
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A következő feladat a skaláris értékelés, amelynél a gördülékenység, stilisztikai 

konzisztencia és a megfelelőség (itt a modell a suitability szót használja, míg a 

McAfee-modellnél a megfelelés compliance) értékelése következik. Sajnos a modell 

ezeknél sem nagyon egyértelmű.  

A gördülékenységre vonatkozó kérdés: „Úgy olvasható-e a szöveg, mintha azt a 

célnyelven írták volna eredetileg?” 

 

Az értékelési szintek: 

1. A szöveg nem gördülékeny 

2. A szöveg fordításízű, de némileg gördülékeny 

3. A szöveg fordításízű, de nagyrészt gördülékeny 

4. A szöveg olyan, mintha eredetileg a célnyelven írták volna 

Példamondatot is hoznak, amelyet az alábbiakban angolul közlök: 

„If the table already has many fields, you may have to scroll to the right to see 

the column with the Add New Field column header.” 

 

Ez gördülékenység alapján így értékelendő: 

1. „If table already has many fields, you may have scroll to right to see column 

with Add New Field column header.” 

2. „If table already has many fields, you may have to scroll to the right to see 

column with Add New Field column header.” 

3. „If the table already has many fields, you may have to scroll to the right to 

see column with Add New Field column header.” 

4. „If the table already has many fields, you may have to scroll to the right to 

see the column with the Add New Field column header.” 

A megfelelőség definíciója: „A fordítás a felhasználójához szól, megfelelő 

hangnemben és nyelvtani formában, és megfelelő az olvasási szint (pl. műszaki szöveg 

az informatikusoknak, gyerekszöveg a gyerekeknek).” 

 

Az értékelési szintek: 

1. A regiszter nem megfelelő a közönség számára. 

2. A regiszter némileg megfelelő a közönség számára. 



 137 

3. A regiszter nagyrészt megfelelő a közönség számára. 

4. A regiszter teljesen megfelelő a közönség számára. 

Ez legalább valamennyire támpontot nyújt, de ismét nehéz a két szélsőérték 

között a megfelelő pontszámot megtalálni. Két lektor valószínűleg másképp értékelné 

ugyanazt a fordítást. A példamondat itt a következő: 

„When you (formal) try to start Microsoft Money 2005 after you (formal) 

reinstall Money 2005, you (formal) may receive an error message that is similar to the 

following.” 

 

A megfelelőségi skála: 

1. „When y’all try to start Microsoft Money 2005 after y’all reinstall Money 

2005, y’all may receive an error message that is similar to the following.” 

2. „When you all try to start Microsoft Money 2005 after you all reinstall 

Money 2005, you all may receive an error message that is similar to the 

following.” 

3. „When you (informal) try to start Microsoft Money 2005 after you (informal) 

reinstall Money 2005, you (informal) may receive an error message that is 

similar to the following.” 

4. „When you (formal) try to start Microsoft Money 2005 after you (formal) 

reinstall Money 2005, you (formal) may receive an error message that is 

similar to the following.” 

 

A stilisztikai konzisztencia definíciója: „A fordított szöveg nem tartalmaz több 

írásstílust.” (Az írásstílus szót a szó szerinti fordítás miatt használtam.) Az értékelési 

szintek: 

1. A fordított szövegben zavaró stíluskeveredés van. 

2. A fordított szövegben több stílus keveredik, ami némiképp zavaró az olvasó 

számára. 

3. A fordított szövegben van némi stíluskeveredés, de ez nem zavaró az olvasó 

számára. 

4. A fordított szövegben nem keverednek a stílusok. 
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A stílushoz példaként nem egy mondatot adnak meg, hanem egy rövid 

bekezdést: 

„How to Send an Instant Message. To send an instant message: 1. Click the 

Windows Messenger icon in the status area of the taskbar. 2. Point to Send an Instant 

Message, and then click the name of the person who you want to contact. 3. Type your 

message, and then click Send or press ENTER. Your message is then displayed to your 

contact.” 

 

A stilisztikai konzisztencia skála: 

1. „How to Send an Instant Message. In order to send an instant message, you can 

do the following: 1. Click the Windows Messenger icon in the status area of the 

taskbar. 2. You point to Send an Instant Message, and then you click the name 

of the buddy who you would like to contact. 3. Now you can type your 

message, and then click Send or press ENTER. Your message is then displayed 

to your contact.” 

2. „How to Send an Instant Message. In order to send an instant message, you can 

do the following: 1. Click the Windows Messenger icon in the status area of the 

taskbar. 2. Point to Send an Instant Message, and then click the name of the 

person who you want to contact. 3. Now you can type your message, and then 

click Send or press ENTER. Your message is then displayed to your contact.” 

3.  „How to Send an Instant Message. In order to send an instant message, you can 

do the following: 1. Click the Windows Messenger icon in the status area of the 

taskbar. 2. Point to Send an Instant Message, and then click the name of the 

person who you want to contact. 3. Type your message, and then click Send or 

press ENTER. Your message is then displayed to your contact.” 

4. „How to Send an Instant Message. To send an instant message: 1. Click the 

Windows Messenger icon in the status area of the taskbar. 2. Point to Send an 

Instant Message, and then click the name of the person who you want to 

contact. 3. Type your message, and then click Send or press ENTER. Your 

message is then displayed to your contact.” 

Az 5. táblázatban összefoglalom a minimális követelményeket. 
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5. táblázat: A Microsoft értékelési modelljének minimális követelményei 

 Gördülékenység Megfelelőség Stilisztikai 

konzisztencia 

Basic  2,0 2,0 2,0 

Value 3,6 3,5 3,6 

Premium / Packaging Premium 3,9 3,9 3,9 

 

 A skaláris átlag az egyes értékelések súlyozott összege: a gördülékenység 50%-

ot, a stilisztikai konzisztencia 17%-ot, a megfelelőség pedig 33%-ot nyom a latban. 

A következő lépés a konkrét hibák megjelölése. A Microsoft 5 hibatípust és 3+3 

súlyossági értéket alkalmaz. A súlyossági értékek jelentése a következő: 

 

• Visszahívás (recall): Olyan hiba, amely a Microsoft számára jogi 

következményekkel járhat, terméktámogatási hívásokat okoz vagy a vállalatot 

kellemetlen helyzetbe hozza. 

• Sev1: A felhasználó hatékonyságát rontó hiba. Ide tartoznak azok a hibák is, 

amelyek miatt a felhasználó nem tudja elvégezni a lépéseket vagy nem tudja 

helyesen értelmezni a szöveget. Sev1 hiba az is, ha a fordító nem implementálja a 

termékcsoportok különleges kéréseit. 

• Sev2: Olyan hiba, amely miatt a felhasználó esetleg nem tudja elvégezni a feladatot 

vagy értelmezni a szöveget, a szöveg pontos értelmének megértése a felhasználó 

számára erőfeszítésbe kerül. 

• Sev3: Olyan hiba, amelynél a szöveg értelme érthető ugyan, de a megfogalmazás 

szerencsétlen vagy kétértelmű. A szöveg értelmezésére irányuló erőfeszítés miatt a 

felhasználó lassabban tudja elvégezni a feladatot. 

• Duplikátum: Olyankor kell ezt az értéket alkalmazni, ha a hiba már szerepelt a 

szövegben, de több helyen kell kijavítani. 

• Eltávolítva (removed): Amikor a lektor az egyeztetés során rájön, hogy a hiba már 

nem hiba, ezt az értéket kell, hogy beírja. 
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A kategóriák a következők: 

1. Pontosság: 

a. Sev1 (alapértelmezett): Olyan hiba, amely a felhasználó munkájának rovására 

megy, a felhasználó ezáltal nem tudja elvégezni a feladatot vagy értelmezni a 

szöveget.  

i. Prémium minőség esetén olyan hibákról van szó, amelyek miatt a következők 

nem teljesülnek: 

1. A lokalizált string a forrásnyelvi string értelmét és a forrásnyelvi 

termék funkcionalitását tükrözi és pontosan átadja. 

2. A lokalizált szövegben csak akkor hiányozhatnak stringek, vagy akkor 

kerülhetnek be új stringek, ha a termék vagy a termékfunkciók 

különböznek a forrás- és célpiacok esetében. 

3. A kereszthivatkozások helyesek. 

ii. Value vagy Basic minőség esetében: 

1. A lokalizált szöveg a forrásnyelvi szöveg értelmét és a forrásnyelvi 

termék funkcionalitását tükrözi és pontosan átadja. 

2. A lokalizált szövegben csak akkor hiányozhatnak fogalmak, vagy 

akkor kerülhetnek be új fogalmak, ha a termék vagy a termékfunkciók 

különböznek a forrás- és célpiacok esetében. 

3. Value és Basic szint esetében, bár létezhet a forrás- és célnyelvi 

szövegek között egy-egyértelmű megfeleltetés, nem minden célnyelvi 

stringnek kell pontosan átadnia a hozzá kapcsolódó forrásnyelvi string 

jelentését, ha a hozzájuk kapcsolódó fogalmak helyesek. 

4. A kereszthivatkozások helyesek. 

b. Sev2: Olyan hiba, amely miatt a felhasználó esetleg nem tudja elvégezni a 

feladatot vagy értelmezni a szöveget, a szöveg pontos értelmének megértése a 

felhasználó számára erőfeszítésbe kerül, így a feladat végrehajtása több időt 

vesz igénybe. 

i. Prémium minőség esetén olyan hibákról van szó, amelyek miatt a következők 

nem teljesülnek: 

1. A lokalizált string a forrásnyelvi string értelmét és a forrásnyelvi 

termék funkcionalitását tükrözi és pontosan átadja. 

2. A lokalizált szövegben csak akkor hiányozhatnak stringek, vagy akkor 
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kerülhetnek be új stringek, ha a termék vagy a termékfunkciók 

különböznek a forrás- és célpiacok esetében. 

3. A kereszthivatkozások helyesek. 

ii. Value vagy Basic minőség esetében: 

1. A lokalizált szöveg a forrásnyelvi szöveg értelmét és a forrásnyelvi 

termék funkcionalitását tükrözi és pontosan átadja. 

2. A lokalizált szövegben csak akkor hiányozhatnak fogalmak, vagy 

akkor kerülhetnek be új fogalmak, ha a termék vagy a termékfunkciók 

különböznek a forrás- és célpiacok esetében. 

3. Value és Basic szint esetében, bár létezhet a forrás- és célnyelvi 

szövegek között egy-egyértelmű megfeleltetés, nem minden célnyelvi 

stringnek kell pontosan átadnia a hozzá kapcsolódó forrásnyelvi string 

jelentését, ha a hozzájuk kapcsolódó fogalmak helyesek. 

4. A kereszthivatkozások helyesek. 

2. Adott országbeli standardok (CSAK Sev1): A kulturális vonatkozások (dátum- és 

időformátumok, mértékegységek, devizanemek, számformátumok, rendezési 

sorrendek stb.) helytelen használata. 

3. Nyelvi mechanika: 

a. Sev1: A Sev2 definícióján túl akkor súlyos a hiba, ha: 

i. Fontos vagy nagyon látható részen jelenik meg, például egy menüben vagy 

parancsban. 

ii. A fordító kapott visszajelzést korábban a lektortól, de a visszajelzést nem 

vezették át, és nem tudnak megfelelő okot mondani arra, miért. 

b. Sev2 (alapértelmezett): A következők megsértése: 

i. A célnyelv nyelvtani, szintaktikai szabályainak és konvenciója. 

ii. A helyesírás és a központozás. 

iii. Az elgépelések hiánya. 

4. Stílusútmutató követése: 

a. Sev1: A Microsoft Translation Style Guide által Severity 1 kategóriába sorolt 

szabályok megsértése. 

b. Sev2: A Microsoft Translation Style Guide által Severity 2 kategóriába sorolt 

szabályok megsértése. 
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c. Sev3 (alapértelmezett): A Microsoft Translation Style Guide, a Web Localization 

Style Guide vagy a csomagolási útmutatóktól történő eltérés. 

5. Terminológia: 

a. Sev1 (alapértelmezett): Olyan terminológiai hibák, amelyek a felhasználót 

félrevezethetik, a szöveg megértését veszélyeztethetik vagy a termék 

funkcionalitásáról téves információt közölhetnek. Csomagolás esetében még ide 

tartozik a referenciaanyagtól való eltérés, amely a jogász által elfogadott 

fordításokat tartalmazza (termékcímlista, ismétlődő szöveg például a 

rendszerkövetelményekről, szerzői jogról, jogkövetésről stb.). 

b. Sev2: Kisebb terminológiai hibák, általában nembeli, számbeli, prepozíciós, 

névelőbeli, igeidőbeli hibák, amelyekre mindhárom alábbi feltétel teljesül: 

i. A termék funkcionalitását nem módosítják vagy nem közölnek róla téves 

információt. 

ii. Nem fontos és jól látható helyen jelennek meg. 

iii. A javítást a lektoráló szervezet korábban nem kérte. 

Csomagolás esetében ide tartozik a következő referenciaanyagoktól való 

eltérés: fordítómemóriák, Presto adatbázis, meghatározott fordítások (pl. ‘Part 

No’), projektspecifikus “térképek”. 

 

A Basic szint esetében csak a Sev1 hibák számítanak, a Value szint esetében a 

Sev1 és Sev2, míg a Premium és a Packaging Premium esetében mindhárom. A 

hibahatárok a következők (2500 szavanként): 

 

Basic: 32 Sev1 hiba. 

Value: 16 Sev1 hiba, 14 Sev2 hiba. 

Premium: 8 Sev1 hiba, 6 Sev2 hiba, 4 Sev3 hiba. 

Packaging Premium: 2 Sev1 hiba, 3 Sev2 hiba, 4 Sev3 hiba. 

 

A Basic, Value és Premium szinten a hibák súlyossága más és más súlyozást 

eredményez. A Basic szinten természetesen, mivel csak Sev1 hiba van, a Sev1 hibákat 

100%-kal kell szorozni. A Value szinten van Sev1 és Sev2, ott a Sev1 hibák 55% 

súllyal szorzandók, míg a Sev2 hibák 45%-kal. A Premium szinten a Sev1 súlya 40%, 

a Sev2 súlya szintén 40%, míg a Sev3 súlya 20% – ugyanez igaz a Packaging 
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Premiumra is. A konkrét hibák adják ki a teljes értékelés 75%-át. A végső értékelést az 

automatizált Excel-munkafüzet készíti. 

A hibák felvezetésénél itt is reagálhat a hibára a fordító, az egyeztetés révén 

mind a súlyosság, mind a kategória átminősíthető. Az átminősítés utáni értékelés adja a 

szállítói értékelést (vendor rating), amelyet a munkafüzet a termékértékelés (product 

rating) mellett külön kezel. 

4.5.2. A Microsoft módszerének értékelése 

A Microsoft modelljének érdeme, hogy ez az első olyan modell, amely, mint a 

DQF, nem csupán egy minőségi aspektust figyel, azaz nem csak hibatipológiával 

dolgozik. A TAUS ajánlásaival ellentétben azonban az összes aspektust ugyanaz a 

lektor értékeli, és nincsen az értékelők közötti véletlenszerűséget kizáró kappa-

számítás. 

Az érthetőségi értékelés útmutatója teljesen értelmezhetetlen: azt mutatja, hogy 

az érthetőség akkor 4-es, ha nincs a mondatban nyelvtani hiba. Feltételezem, hogy nem 

ez volt a szándék, mert itt a célnyelvi értékelést kell elvégezni, csak nem akartak egy 

többszörös mellékmondatos példát hozni. Még zavaróbb, hogy az elvárt minőségi szint 

2,5, viszont a példák csak 2-es és 3-as minőségi szintre vonatkoznak. 

A gördülékenységi értékelés útmutatója sem sikerült jobban. Ha az a kérdés, 

hogy úgy olvasható-e a szöveg, mintha azt a célnyelven írták volna eredetileg, akkor 

számomra a fordításízű szöveg esetében a gördülékenység minden esetben a 

legrosszabb lenne, de a skála nem ezt várja el. Sajnos nem értem, milyen az a szöveg, 

amely fordításízű, de nagyrészt úgy olvasható, mintha azt a célnyelven írták volna 

eredetileg. A gördülékenységre adott példamondatból pedig csupán az látszik, hogy a 

gördülékenység a helyes névelőhasználatot jelenti… pedig gondolom, itt sem ez volt a 

cél. 

A megfelelőségi példamondatnál látszik legjobban az erőlködés: az angol nyelvű 

mondatba külön beleteszik a (formal) kitételt néhány helyre. Ilyen mondat pedig nincs 

az angol nyelvben. Ha a megfelelőségre nem tudnak az angol nyelvből egy példát 

hozni, akkor van egyáltalán értelme ennek a kategóriának? 

A stilisztikai konzisztenciával kapcsolatos útmutatás sem segít. Három olyan 

útmutatás mellett, ahol az értékelőlap összeállítóinak nem sikerült valós szövegpéldát 

hoznia, nem gondolom, hogy az értékelés hasznos lehet – az értékelőlap összeállítója 
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nem tudja, mit akar vizsgálni, a lektor pedig nem tudja, hogyan kell pontozni. Úgy 

gondolom, hogy a lektorok valahol hasraütésszerűen értékelik a fenti követelményeket, 

és a dokumentum végigolvasása után bemondanak egy számot 1 és 4 között. Korábban 

olvashattuk, hogy a DQF javasolja a páros értékű skálát, mivel így a lektor nem 

mondhat „átlagos” értéket, azonban a Microsoft ezt értelmetlenül csinálta: támogatja a 

törtszámos értékelést, így az 1 és 4 között a számtani közép a 2,5, tehát a lektor 

mondhat átlagot. Így már, véleményem szerint, egyszerűbb lett volna 1 és 5 közötti 

értékeket megadni. 

A pontosság, mint hibakategória esetében a lektori útmutatót igencsak nehéz 

értelmezni, nem is beszélve arról, hogy a lektornak ezek után ilyen megfontolások 

alapján döntéseket kell hozni. Röviden arról van szó, hogy Sev1 hiba az, ahol a forrás- 

és célszöveg eltérései miatt a felhasználó nem képes elvégezni a feladatot, Sev2 hiba 

pedig az, ahol gondolkodnia kell ahhoz, hogy megértse a szöveget. A pontosság a 

kihagyásokat, beszúrásokat, kereszthivatkozásokat jelenti. A hibakategóriákat 

általában is rendkívül rossznak tartom. Nem értem például, hogy miért terminológiai 

hiba a referenciaanyagoktól való eltérés, miért nem stílushiba? Azt sem értem, hogy 

miért terminológiai hiba a helytelen névelőhasználat, miért nem nyelvi mechanikai 

hiba. 

Nem minden hibának lehet mindenféle súlyossága, ami talán kicsit segít. Ennek 

ellenére a Microsoft lektorainak nincs könnyű dolga. A modell meghatározza a 

beszállítói és a termékértékelést, amelynek alapgondolata jó, azonban elnevezése nem: 

a beszállítói és a termékértékelés különbözősége, úgy gondolom, a lektorálási hibát 

mutatja, amelynek oka lehet a lektor figyelmetlensége, de lehet a rendszer 

bonyolultsága is. Ha a szállító megtámadja például az egyik skaláris értékelést, a 

modell valószínűleg nem segít a lektornak megvédeni véleményét. 

Bár a modell nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ez az első modell, 

amely nem csupán hibatipológiát, hanem egyéb szempontokat is alkalmaz (skaláris és 

szubjektív értékelés), a lektor számára nehezen kezelhető, nehezen értelmezhető, és 

sok háttérismeretet igényel. A modell további előnyeként a minőségi szintek 

definiálását és a fordítói visszajelzés előtti és utáni mérést említeném. 

A modell készítői biztosan ismerték a LISA QA modellt, mivel a konkrét 

hibakategóriák egy az egyben megfelelnek a LISA hibakategóriáinak (országbeli 

standardok = ország, pontosság = pontosság, terminológia = terminológia, nyelvi 
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mechanika = nyelvezet, stílusútmutató = stílus), de elképzelhetőnek tartom, hogy 

iparágon kívüli szakértőket bíztak meg a részletek kidolgozásával. Azt mondanám, 

hogy a Microsoft modelljének a problémafelvetései egyértelműen jónak tűnnek, 

azonban a megoldásai gyengék, és valószínűleg egy egyszerűbb minőségmérési 

rendszer hatékonyabb lenne a cég számára. 

 

4.6. A Symantec-nél alkalmazott hibatipológia 

A Symantec-et 1970-ben alapították Kaliforniában. Érdekes információ, hogy 

működése kezdetén a Symantec természetesnyelv-feldolgozással foglalkozott, azonban 

néhány év után átállt a számítógépbiztonságra. Árbevétele 6,73 milliárd dollár. A 

Symantec a korábban már bemutatott McAfee versenytársa.  

4.6.1. A Symantec tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A lektorálás felhasználói felületre, dokumentációra és fordítási csomagokra 

terjedhet ki. A dokumentáció áteshet teljeskörű ellenőrzésen, de a lektorálás 

legtöbbször mintavételezésen alapul. 

A fordítási munka sokszor a Symantec belső rendszeréből, a DENT-ből jön – a 

vállalat ebben tárolja a fordítási stringeket. Ez a rendszer össze van kötve egy 

hibajelentő rendszerrel, amelyben az ilyen jellegű hibákat jelenteni lehet. Milyen 

hibakategóriákat különböztet meg a Symantec? 

 

- Kontextus hiánya (CL, Clarity of Context): A fordítás a felhasználói felület 

nélkül nem egyértelmű, a hiba abból adódik, hogy a fordító nem látta, hol 

jelenik meg a string. 

- Konkatenáció (CC, Concatenation): A konkatenáció a karakterláncok 

(stringek) egymás után fűzése. A fejlesztők az egyes stringeket automatikusan 

is összeállíthatják, az ilyen összetételekre az angolajkú fejlesztők kifejezetten 

hajlamosak. Az ilyen hibákat a fejlesztőcsapatnak kell jelezni. 

- Nyelvi módosítás (LS, Linguistic Change): Fordításjavítás, amellyel a 

terminológiai, nyelvtani és elgépelési hibákat javítják. A terminuscseréket a 

legritkább esetben szabad csak elvégezni, csak végszükség esetén. A 

terminushibákat a glosszáriumok és a fordítási csomagok lektorálásánál kell 

kijavítani, a fordítóknak a helyes terminológiát kell odaadni. Az egyértelmű 
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elgépelések és nyelvtani/helyesírási hibák is ebbe a kategóriába tartoznak. A 

kisebb elgépeléseket a Symantecnél nem kell kijavítani. 

- Levágott string (CS, Clipped String): Hiányzó vagy nem teljes szövegek a 

felhasználói felületen. 

- Hibás string (CoS, Corrupt String): Ebbe a kategóriába a helytelenül 

megjelenített ékezetes vagy egyéb speciális betűk tartoznak. Ezeket csak akkor 

kell a nyelvi lektornak jelenteni, ha a nyelvet nem beszélő 

minőségellenőröknek ez nem tűnhet fel. 

- Angol szöveg (ET, English Text): Csak akkor kell az angolul maradt 

szövegeket megjelölni a lektorálás során, ha azokat fordítani kell. Például: 

„Checkpoint Certified Security Administrator”. 

 

Súlyossági szintek: 

 

Magas: 

- Hiányzó szöveg 

- Levágott szöveg 

- Fontos terminushibák 

- A különleges karakterek helytelen megjelenítése 

- Hibás string 

- A szoftverben rossz nyelven jelennek meg a stringek 

- Következetlenség az azonos képernyőn vagy egymás után következő 

képernyőkön megjelenő terminusok között 

- A képernyőn értelmetlen lefordított stringek 

Közepes: 

- A stringben / képernyőn programkód jelenik meg. Ez például a beágyazott 

HTML tartalom programkódja lehet, például <b>Félkövér</b>. 

- Jelentős nyelvtani hibák 

- Terminológiai inkonzisztencia a szoftver és a súgó/dokumentáció között 

Alacsony: 

- Kisebb helyesírási hibák/elgépelések 

- Kisebb nyelvtani hibák 

- Rossz központozás 
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A Symantec minőségértékelési modellje is Microsoft Excelben készült. A 

lektorálás a projekt adatainak kitöltésével kezdődik, amelyet a projektmenedzser végez 

el: a projekt nevén kívül a verziót, a terméket és a Symantec üzleti egységének nevét 

kell megadni. Ezek után a fordító azonosítója jön, majd a lektorálás típusa 

(felhasználói felület, dokumentáció, mintavételezéses dokumentáció, fordítási 

csomag). A teljes szószámon kívül a lektorált szószámot is meg kell határozni. A 

következő információ, hogy a projektnek van-e megfelelője a DENT rendszerben, és 

ha igen, ott mi a neve, és hány képernyőábrából áll. 

A lektor nevét és a projekt nyelvét listából kell kiválasztani, a munkára 

elkülönített időt órában kell megadni, és a projektmenedzser tölti ki a munka 

kiadásának idejét és a várható visszaérkezést is. A tényleges időráfordítást és a 

tényleges visszaküldést a lektor tölti ki, aki a fordítás általános minőségéről rövid 

értékelést ad. Ezen felül be kell sorolnia a fordítást még két kategóriába: 

 

1. Felhasználóbarátság szerint lehet: 

a. Megfelelő nyelvezet és megfelelő a végfelhasználó számára 

b. Megfelelő nyelvezet, de van még mit javítani rajta 

c. A nyelvezet nem mindig természetes, szó szerinti fordítások 

d. A nyelvezet nem tetszetős, nehéz megérteni 

e. Teljesen át kell dolgozni 

 

2. Nyelvi minőség alapján lehet: 

a. Kiváló 

b. Jó – kisebb hibákkal 

c. Elfogadható – van mit javítani rajta 

d. Gyenge – sok a hiba 

e. Kiadás veszélyben – túl sok hiba 

 

Ezután a projektmenedzser dönti el, hogy a projekt kiadható-e, és beírja, hogy a 

lektorálás alapján hány hibát kellett javítani a fejlesztőknek. A lektor ezen felül minden 

hibát részletesen dokumentál: 

- a fájl neve (ha van), 

- a képernyőábra száma, 
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- súlyosság, 

- hibatípus, 

- hiba leírása, 

- eredeti szöveg (célnyelven), 

- javított szöveg (célnyelven), 

- terminuscsere szükséges-e? 

- globális csere szükséges-e? 

- ha a lektor nem javította a hibát közvetlen a DENT rendszerben, miért nem? 

 

A fordító ezek után dokumentáció és súgó esetében elvégzi a terminuscserét 

illetve a globális cseréket, illetve ha ezt nem akarja megtenni, minden esetben 

dokumentálja, miért. A DENT rendszert a lektorok használják, tehát a felhasználói 

felület hibáit ők javítják. 

A fordító a lektor minden egyes hibajelentésére egyesével reagálhat, megadva az 

azonosító adatokat, a forrásszöveget, az eredeti fordítást, a lektor javaslatát, és azt, 

hogy miért akar ettől eltérni. A lektor ezekre válaszol, és a végső döntést meghozza. A 

fordítói visszajelzésre a Symantec lektorálási Excel-munkafüzet külön munkalapot 

tartalmaz. 

A munka végén a fordítónak ki kell töltenie egy mezőt azzal kapcsolatban, hogy 

elfogadja-e a lektor módosításait. Ezeket elfogadhatja, fenntartásokkal elfogadhatja, 

illetve elutasíthatja. 

4.6.2. A Symantec módszerének értékelése 

Ennek a modellnek érdekes és az eddigiek között egyedi a szemlélete. A célja 

elsősorban az, hogy egy rosszul definiált forrásszövegből értelmes fordításokat 

biztosítson, nem az, hogy kiváló fordítások készüljenek. A Symantec rendszerei 

ugyanis napról napra fejlődnek, változnak, több ezer fejlesztő dolgozik rajtuk, akik 

valószínűleg nem mind ismerik az internacionalizáció tudományát. A fordítók ezért 

kontextust nélkülöző, sokszor változókból összeállított angol szöveggel találkoznak, 

amelyeket vagy le tudnak helyesen fordítani, vagy nem. A fenti kategóriák közül a 

fordítás minőségére egyedül a nyelvi módosítás vonatkozik – minden más a végtermék 

minőségét méri. 
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Bár az adatok alapján lehetséges az egyes hibatípusok összegzése, a lektorálási 

adatlap ezt nem tartalmazza, így látszik, hogy egy olyan minőségbiztosítási eljárással 

van dolgunk, ahol a lényeg nem a fordítók értékelése, esetleges büntetése, hanem a 

megfelelő végtermék kiadása csapatmunka révén. 

A SAE J2450 minden hibája a nyelvi módosítás kategóriájába esik a Symantec-

nél, ugyanúgy, mint a LISA QA modell nyelvezeti kategóriái. A LISA QA modell a 

szoftverek funkcionális elemzésének esetében az elrendezést, a méretezést, a pozíciót, 

a levágást, a grafikát és a karakterformázást vizsgálja, ez a Symantecnél egy kategória, 

a levágott string, míg a kódlap a szoftver funkcionális értékelése során jelenik meg – 

ez a Symantecnél a hibás string. A DQF hibatipológiájában szerepel a tördelési 

kategória, ebbe tartozik a Symantecnél a levágott string és a hibás string. 

A konkatenáció új kategória, ami a forrásszöveg hibáját mutatja – olyan 

forrásszöveget jelent, amely a célnyelvi nyelvtani szabályok figyelmen kívül helyezése 

miatt nem fordítható. Már olyan egyszerű konkatenációk is elvesznek a fordításban, 

mint például „This is the %object.” Ha az %object többféle tárgyat, például órát és 

billentyűzetet jelenthet, az angolban ez tökéletesen megfelelő: „This is the clock.” 

vagy „This is the keyboard.”. A magyarban viszont csak a furcsa „Ez a(z) %object.” 

megoldással fordítható, mivel az %object kezdőbetűjétől függ a határozott névelő. A 

TAUS DQF, az MQM és az eBay is említette már a változók elhelyezését vagy 

meglétét, de a konkatenációval egyik sem tud mit kezdeni. Az MQM része az 

érthetetlen szöveg kategóriája, ez lefedi a CL kategóriát, míg a le nem fordítás az angol 

szöveg kategóriáját fedi le. 

Az ISO WD 14080-ben teljesség néven szerepel a Symantec „angol szöveg” 

hibája, míg a CL kategória egyet jelent a többértelmű forrásszöveg miatti félreértéssel. 

A hibás és levágott stringeket ez a dokumentum a formázási hibák körébe sorolja. A 

hibák súlyosságánál meghatározott hibatípusokat a legtöbb minőségértékelési módszer 

ismeri, ezért ezekre külön nem térnék ki. 

A Symantec módszerének két újdonsága van: az egyik, hogy először 

szembesülünk olyan szemlélettel, amelynél a minőségmérés helyett a minőségjavítás 

érvényesül, a hibatipológia célja nagyon jól meghatározott, a másik, hogy a hibák 

eredetét többnyire a forrásban keresi – igaz, nem kifejezetten a forrásszövegben, mint 

ahogy arra egy fordítási értekezésben gondolnánk, hanem a forrásszöveget tartalmazó 

technológia problémáiban. Így a fordításértékelés a szoftverfejlesztés részévé válik, 



 150 

ezért különleges ez a megközelítés. A másik érdekesség, hogy bevezeti a konkatenáció 

miatti problémák kategóriáját. A konkatenáció ugyanis nagyon gyakori az 

informatikában: szinte minden felhasználói felületen előfordul, viszont alapvető hibája, 

hogy már az egyesszám-többesszám kezelésénél megakad, mivel a legtöbb nyelven a 

többesszámú főnév alakja más, mint az egyesszámúé. A magyarban pedig nem ez a 

gond, hanem a határozott névelők: az „a 3. pozíció” rendben van, de „a 5. pozíció” már 

nincs – erre azonban nagyon kevesen figyelnek. 

 

4.7. A Verisign-nál alkalmazott hibatipológia 

Az előzőekben már bemutattuk a Symantec-et – ez a cég vásárolta meg 2010-ben 

a Verisign, Inc. legnagyobb üzletágát, a hitelesítést. A Verisign azonban még tovább 

él, hiszen ők üzemeltetik az internet két legnagyobb ún. top-level domainjét, a .com-ot 

és a .net-et, továbbá a 13 alapszerverből 2-t. Árbevételük a korábbi óriáscégek mellett 

eltörpül, „csak” 772 millió dollár évente. 

4.7.1. A Verisign tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

A Verisign minőségértékelési modellje igen egyszerű. Ez is egy Microsoft Excel-

fájl, amelybe a következő adatokat kell felvezetni: negyedév, nyelv, dátum, lektor, 

elegendő-e a szószám?, munkaszám, tartalomtípus, termékkategória, szószám, 

általános értékelés a munkáról. Ezekből a kategóriákból egyetlen dolog érdekes 

számunkra (mivel a tartalomtípustól nem függ a hibahatár): az, hogy elegendő-e a 

szószám. A Verisign-nál lektorálni ugyanis legalább 1000 szóból álló, egybefüggő 

részeket szabad csupán. Ez a minimális minta. A kategóriák nem bonyolultak, csupán 

négy van: 

 

• félrefordítás 

o a forrásszöveg félreértése,  

o a műszaki tartalom félreértése, 

o a műszaki tartalom helytelen 

• nyelv és pontosság 

o elgépelés / helyesírási hiba, 

o nyelvtani hiba, 

o helytelen központozás, 
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o fordítandó szöveg angolul maradt, 

o nem fordítandó szöveg le lett fordítva, 

o kihagyás, 

o betoldás 

• terminológia 

o a fordítás nem követi a Verisign szószedetet 

• stílus és konzisztencia 

o a fordítás nem követi a Verisign stílusútmutatóját, 

o a fordítás nem követi a referenciaanyagban használt kifejezéseket, 

o kettő vagy több kifejezés használata ugyanarra a terminusra vagy 

fogalomra, 

o szó szerinti fordítás, 

o félreérthető fordítás, 

o erőltetett szintaxis. 

A hibák súlyossági szintjéből szintén négy van: 

• kritikus: 

o a dokumentáció jól látható részén található hibák, amelyek 

funkcionalitási/használhatósági problémákat okoznak, 

o olyan hibák, amelyek miatt egy alkalmazás lefagy, vagy negatívan 

befolyásolja / téves állítást tartalmaz az alkalmazás működéséről, 

o jogi, biztonsági, egészségügyi, pénzügyi következményekkel járó hibák, 

o esetleg sértő kijelentéseket tartalmazó fordítások, 

o olyan hibák, amelyek miatt a vásárló rossz terméket választhat, vagy nem 

Verisign terméket vásárol. 

• jelentős: 

o olyan hibák, amelyek miatt nehéz a megértés, és a vásárló esetleg nem nézi 

tovább a weblapot/katalógust, 

o pontossági hibák, ahol jelentős jelentésmódosulás van – olyan 

jelentésmódosulás, amely a felhasználót félrevezeti, 

o a dokumentáció jól látható részén található, zavaró hibák, 

o jelentős nyelvtani, helyesírási vagy szintaktikai hibák, amelyek jelentést 

módosítanak, vagy félrevezetik a felhasználót. 
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• kis hiba: 

o kisebb javítások, amelyek a stílust vagy olvashatóságot javítják. Ide tartozik 

minden olyan javítás, amely a gördülékenységet, érthetőséget javítja, vagy a 

szöveget frappánsabbá teszi: 

§ pontossági hibák, amelyek kis jelentésmódosulással járnak, 

§ kis hibák, amelyek észrevehetők, de nem zavarják össze a felhasználót, 

§ formázási hibák, amelyek miatt nem módosul a jelentés, például a 

félkövér/dőlt hibás használata, 

§ rossz központozás, kis- és nagybetűhasználat, amely nem rontja a 

fordítás értelmét, 

§ általános stílushibák (például túlzottan szó szerinti fordítás), 

§ nyelvtani vagy szintaktikai hibák, amelyek az általános nyelvi 

konvenciókkal ellenkeznek, 

§ elgépelések, helyesírási hibák, amelyek nem befolyásolják a jelentést. 

• ízlésbeli: 

o olyan módosítások, amelyek a szövegen nem javítanak, de a lektor 

szívesebben látja így, 

o olyan módosítások, amelyek a márkakonzisztenciát javítják, de nem részei 

a referenciaanyagnak. 

A kritikus hibák 10 hibapontot, a jelentős hibák 5 hibapontot, a kis hibák 1 

hibapontot érnek. Az ízlésbeli módosítások miatt nem kell hibapontot adni. A 

Verisign-nál egy szóra 0,005 hibapont juthat, tehát 1000 szónál 50 hibapont     

lehetséges – ez eléggé megengedő. A Verisign Excel-táblázatában is fel kell vezetni a 

fájlnevet, szegmensszámot, forrásszöveget, eredeti fordítást, javasolt fordítást, 

kategóriát, súlyosságot, további megjegyzést, majd a fordítónak lehetősége van a 

javaslatot elfogadni vagy elutasítani, és ehhez megjegyzést fűzni. 

4.7.2. A Verisign módszerének értékelése 

A Verisign modellje a SAE J2450-nel kevés hasonlóságot mutat: a terminológia 

a hibás terminussal fed át, a nyelv és pontosság a szintaktikai hibával, kihagyással, 

szószerkezeti vagy egyeztetési hibával, az elgépeléssel és a központozási hibával – 

azaz minden egyébbel. 
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Több a kapcsolat a LISA QA modell és a Verisign modell között: a nyelv és 

pontosság összevonja a LISA QA modell nyelvezet és pontosság kategóriáit, a 

terminológia kategória mindkét modellben megvan, míg a stílus és konzisztencia a 

LISA QA-ban a stílus kategóriának felel meg. A LISA a félrefordítást és a 

konzisztenciahibát nem egy hibának kezeli. 

Az MQM modell esetében a pontosság része a félrefordítás, azonban nem része a 

nyelv, amely elsősorban a gördülékenység kategóriájába esik, ott alkot külön 

kategóriákat helyesírás, tipográfia, nyelvtan, helyi konvenciók, sorbarendezés néven. A 

terminológia szintén a pontosság része, míg a konzisztencia itt sem jelenik meg külön 

hibaként. A stílus a gördülékenység része.  

A TAUS DQF hibatipológiájában a nyelv és pontosság két megegyező nevű 

kategóriát képez, a terminológia kategóriába részben a konzisztenciahiány is 

beletartozik, de egyébként a stílus kategória tartalmazza az inkonzisztenciát is a 

stíluson felül, míg a félrefordítás szintén a pontosság kategória egyik részkategóriája. 

Az ISO WD 14080 kategóriái közül a félrefordítás a fordítási hibák között 

szerepel, a terminológia megegyezik a terminológiai hibák kategóriával, vannak külön 

stílushibák, a konzisztencia pedig a fordítási hibák vagy a terminológiai hibák alatt 

külön részkategóriaként jelenik meg. Nyelvezet kategória az ISO WD 14080-ban is 

létezik, a pontosság azonban leginkább a fordítási hibák alá tartozik. 

 

4.8. Az OpenOffice.org hibatipológiája 

Az OpenOffice.org az Apache Software Foundation által irányított és 

szponzorált nyílt forráskódú projekt, amely a Microsoft Office alternatívájaként 

készült. A szoftvert a Sun Microsystems tette nyílt forráskódúvá, amelyet később az 

Oracle vett meg. Az Apache 2012-ben kapta meg a továbbfejlesztés jogát. 

A program főbb részei a Writer, a Word megfelelője, a Calc, az Excel 

megfelelője, és az Impress, a Powerpoint megfelelője. A szoftvert, többek között 

ingyenessége miatt, sokan használják, ráadásul bármely platformon (Windows, 

Macintosh OS X, Linux stb.) fut. Az OpenOffice.org fordítási közösségi fordítás, 

amelyről bővebb információt a http://www.openoffice.org/l10n/ webhelyen 

találhatunk. 
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4.8.1. Az OpenOffice.org tartalomfajtái és hibaértékelési gyakorlata 

Az OpenOffice.org minőségértékelési modellje meglepő, mivel a hibákat csak 

súlyosság szerint kategorizálja. Négy, aránylag kevéssé meghatározott súlyossági 

szintet különböztet meg (P0 – P3, a P0 kritikus, a P3 kategória a „nice-to-fix”, azaz 

preferenciális hiba). A lektorálás során a munkacsoport nevét, a fordításmenedzsment-

rendszerben szereplő projektnevet, a fordítóiroda nevét és a lektor nevét kell kitölteni, 

továbbá meg kell adni, mikor hány órát töltött a lektor a lektorálással, és hány szót 

ellenőrzött, illetve mennyi az új/megváltozott szavak száma. Ebből a rendszer 

százalékot számol, a lektorálás lefedettségét. 

Érdekes, hogy ez a modell fejlesztői szóhasználatot alkalmaz, a hiba nem error, 

hanem bug, ugyanúgy, mint a szoftvereknél. A modell a tartalomfajtákhoz különböző 

minőségi szinteket, az OpenOffice.org szóhasználata szerint „book criteria”-t 

alkalmaz. Ebből három van: a végfelhasználói (end user model), a rendszergazdai 

(administrator model) és a fejlesztői (developer model) modell. Végfelhasználói az a 

tartalom, amelyet a felhasználók látnak – felhasználói felület, online help a 

végfelhasználóknak, felhasználói és telepítési útmutatók –, a rendszergazdáknak szánt 

tartalom a rendszergazdai kézikönyv, az átállási kézikönyv és a nekik szánt súgó, míg 

fejlesztői tartalom a fejlesztői kézikönyv, a programozói kézikönyv és a fejlesztői 

súgó. 

A minőségi szint – és érdekes módon a nyelv – alapján határozható meg, hány 

hiba elfogadható. 2000 szóra végfelhasználóknál 0 P0, 1 P1, 3 P2, 10 P3 hiba, 

rendszer-gazdáknál és fejlesztőknél 0 P0, 2 P1, 4 P2, 30 P3 hiba juthat – de csak 

francia, olasz, német, spanyol, kínai, japán, koreai, orosz és brazil portugál nyelveknél. 

Minden más nyelvnél nagyobb a hibatolerancia: bár a P0 hiba nem engedhető meg egy 

nyelvnél sem, végfelhasználóknál 3 P1, 5 P2, 20 P3, rendszergazdáknál és 

fejlesztőknél 5 P1, 10 P2, 40 P3 hiba megengedhető. 

A hibák rögzítése a korábban látottakkal megegyezik: a lektor felviszi a 

hibatípust, a fájlnevet, a szegmensszámot, az angol szegmenst, az eredeti fordítást, a 

módosított fordítást és a megjegyzést. Ezután a fordító jelzi, hogy rendbehozta-e a 

fordítást, illetve hogy a hiba technológiai-e (például levágott szövegrészek az 

elméretezés miatt), és visszajelzést adhat, hogy miért nem fogadott el egy módosítást. 
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A hibák alapján ötféle döntés születhet: 

• Fix Now: Ki kell javítani a kritikus hibát, amint lehetséges. A fájlt vissza kell 

küldeni a fordítóirodának. 

• Go: A megtalált hibákat ki kell javítani, az új fordítást elfogadják. 

• Go-: A megtalált hibákat ki kell javítani, az új fordítást elfogadják, de a 

következő kiadásra csökkentsék a hibák számát. 

• Full: A lektorálás során talált hibákat ki kell javítani, majd teljes újralektorálás 

szükséges. 

• Retrans: A lektorálás során talált hibákat ki kell javítani, a szöveget pedig a 

fordítóirodának újra kell fordítania vagy ellenőriznie. 

4.8.2. Az OpenOffice.org módszerének értékelése 

Az OpenOffice.org modellje igen egyszerű – de éppen ezért igen felszínes is. 

Kiderül belőle, mit kell javítani, de hosszú távú következtetéseket nem lehet belőle 

levonni, mivel semmilyen hibakategóriát nem gyűjt. Biztosítja a fordítás minőségét, de 

valószínű, hogy kis hozzáadott munkával sokkal jobb statisztikákat lehetne kapni. Ha 

ez nem lenne nehéz, miért nem csinálják? Minden valószínűség azért, mert az 

OpenOffice.org fordítások közül sok közösségi fordítás, amelyet nem hivatásos fordító 

hajt végre. Ilyen esetekben csak a lektorálást végzik „profik”, és a fordítót nehéz 

felelőssé tenni munkájáért. Valószínűleg ez az oka annak is, hogy az egyes nyelveknél 

még az elvárások sem egyeznek. A fenti modell természetesen nem hasonlít egyetlen 

hibatipológiára sem, egyszerűen azért, mert nincs hibatipológia. 

 

4.9. Összefoglalás 

Bár nyolc vállalat és szervezet gyakorlatának összehasonlításából messzemenő 

következtetéseket nem lehet levonni, mégis megpróbálom összegezni a gyakorlatok 

vizsgálata során gyűjtött tapasztalatokat. 

Először is minden egyes vállalat Microsoft Excel-munkafüzetet alkalmaz a hibák 

rögzítésére, kivéve természetesen az OpenOffice.org-ot, amely saját Excel-

verziójában, a Calc-ban tárolja a hibákat. Az Excel szinte minden számítógépen 

megtalálható táblázatkezelő, és kifejezetten alkalmas a hibák tárolására, mivel adja 

magát az egy sor - egy hiba megoldás, és lehetséges előre meghatározott opciók közül 

választani. Ezzel csak annyi a baj, hogy a másolás a szövegből igen munkaigényes és 
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lassú. További előnye az Excel-megoldásnak, hogy lehetőséget ad a kommunikáció 

rögzítésére is, azaz a fordító véleményezheti a lektor által beírt hibát, és ez a folyamat 

során rögzíthető, számszerűsíthető, megállapíthatóak olyan információk, hogy a fordító 

kommentál túl sokszor vissza, vagy a lektor jelöl meg túl sokszor hibát. 

Általános az egylektoros értékelés is. Nincs olyan modell, amelynél több lektor 

benyomásait egyeztetnék, vagy amelynél különböző hibákat különböző személyek 

ellenőriznének. 

Közös jellemző a hibák súlyossági szintjének meghatározása. A fenti modellek 

közül mindegyik tartalmaz súlyossági szinteket, és ezeket általában megfelelően 

definiálják is. Ez még az OpenOffice.org modelljében is megtalálható. A súlyosság 

meghatározásánál általános jellemző, hogy a legfontosabb szempont a fordítási 

hibának a vállalat működésére kifejtett hatása, nem pedig maga az adott fordítási hiba 

(azaz például egy szám elgépelése legtöbbször nagyobb gond, mint egy helyesírási 

hiba vagy egy hiányzó névelő). Az OpenOffice.org modelljén kívül mindegyik modell 

mátrixszerű, hibakategóriákkal és súlyossági szintekkel dolgozik, amelyeket pontoz. 

Még a bonyolult Microsoft modell is egyszerű hibatipológiát ad, hiszen a konkrét 

hibákon kívül csak általános benyomásokat mér (a skaláris hibák esetében egy-egy 

számot kell a lektornak mondania). A különbség csak annyi, hogy míg a többi cég 

ezeket az általános megfogalmazásokat egy szubjektív lektori benyomásnak minősíti – 

és a HP-n kívül nem veszi figyelembe a fordítás elfogadhatóságának eldöntésénél –, a 

Microsoft 25%-ban ez alapján értékel. 

Szintén általános néhány hibatípus. A két legfontosabb a terminológia és a 

nyelvtan, ezeket az OpenOffice.org-on kívül minden modell felsorolja. A terminológiát 

a Symantec a nyelvi módosítás kategóriájába sorolja, az eBay a súlyos nyelvi hibák 

közé, mindenhol máshol külön kategória. A kihagyás, félrefordítás, pontossági témák 

is mindenhol megjelennek, a Symantec kivételével, de az eBay itt „jelentésbeli 

hibáról” vagy „némileg eltérő jelentésről” beszél, a Google-nél a beszúrások külön 

kategóriát kapnak, de a kihagyás félrefordítás, a HP-nél, Microsoftnál szerepel a 

pontosság kategóriában a beszúrás és kihagyás, a McAfee-nél csak a kihagyás szerepel 

a pontosság kategóriában, beszúrás nem szerepel hibafajtaként, a Verisignnál pedig a 

kategória neve nyelv és pontosság. 

A stíluskövetés szintén fontos kategória. Az eBay-nél nem jelenik meg (ők 

csupán a „túlzottan szó szerinti fordítást” veszik kisebb nyelvi hibának), a Symantecnél 



 157 

a stílus nyelvi módosítás, a többinél azonban fontos szerepet kap: a Google-nél, 

Verisignnál külön kategória, a McAfee-nél a megfelelés része, és a Microsoft is külön 

kategóriának veszi a stílusútmutató követését (és ebben a modellben az összes skaláris 

hiba a stílussal kapcsolatos). 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy ezek az értékelések többnyire mintavételezéssel 

történnek, és nem térnek ki az egyes technológiák (gépi fordítás, fordítómemória-

találatok) értékelésére. Összesen két modell, a Google és a Verisign modellje próbál 

meg a hiba okáról következtetést levonni (Google: forrásszöveg félreértése, Verisign: 

forrásszöveg félreértése, műszaki tartalom félreértése, a műszaki tartalom helytelen), a 

többi a félrefordítást bármilyen okból csak félrefordításnak értékeli. Ezt az előző 

fejezetben elmondott okok miatt nem tartom helyes gyakorlatnak. Más elvi és 

munkafolyamatbeli problémák nincsenek a bemutatott hibatipológiákkal. 

További érdekesség, hogy a formázás sokkal kisebb szerepet kap, mint a 

nyilvános szabványokban. A HP az egyetlen cég, amelyik a LISA QA modell alapján a 

teljes hibatípushalmazt felsorakoztatja: ebben a modellben szerepel a 

tartalomjegyzék/tárgymutató, tördelés, tipográfia, ábrák, feliratok. Az eBay esetében 

nagyon kevés a formázási hibatípus, kimerül a kódolás és a formázási elemek 

ellenőrzésében, míg a Google, McAfee, Microsoft egyáltalán nem is foglalkozik a 

formázással. A Symantec különleges ebből a szempontból: a szöveg megjelenése a 

hibatipológia központi témája.  Feltűnő közös vonás, hogy egyik modellben sincsenek 

metaszabályok, viszont valamilyen szinten minden modell definiálni próbálja a 

hibatípusokat. 

Mi a közös ezekben a vállalatokban? A vállalatok nagy mérete, és az, hogy 

mindegyik komolyan veszi a fordítást. Minden ismertetett vállalat rendelkezik 

glosszáriummal és stílusútmutatóval, továbbá standard dokumentumtípusokkal és 

fordítási folyamatokkal. Ezért nincs szükség a termék minden aspektusának 

minőségbiztosítására – a hibák egy részét megakadályozza a fordítás technológiai 

folyamata. 

Véleményem szerint a bemutatott modellek között a legtisztább modell a 

McAfee modellje, amely konformitást mér: célja, hogy a McAfee rögzített minőségi 

elvárásai teljesüljenek. Különleges modell a Symantec modellje, mivel annak a célja a 

fordítás beépítése az internacionalizációs fejlesztési folyamatba. Ezen a modellen 
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látszik legjobban, hogy a hibatipológiák célorientáltak lehetnek, és ez a cél nem csupán 

a jó minőségű végtermék, hanem a folyamattámogatás is lehet. 

Meg kell állapítanunk ugyanakkor, hogy a lokalizáció és a tartalomfejlesztés 

(szakírók) közötti szakadék a minőségbiztosítási folyamatból is látszik: bár a fordítók 

és lektorok a forrásszöveg kritikáját is egyszerűen és takarékosan gyűjthetnék, ezt 

egyik cég sem várja el tőlük. Ez a vállalati elkülönültség rovására írható. 
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5. Az automatikus hibafelismerés módszerei a 

fordítástámogató szoftverekben 
Az előző fejezetekben a hibatipológiákkal foglalkoztunk részletesen: megnéztük, 

milyen minőségértékelési modellek léteznek, és láttuk, hogy ezek nagy többsége 

hibatipológia, majd megnéztük a vállalati gyakorlatot. A gyakorlati alkalmazás során 

azonban gondot okoz, hogy a hibatipológiák alkalmazása, felvezetése Excel-táblákba 

időigényes, ezáltal költséges. Ráadásul a népszerű fordítástámogató eszközök közül a 

legtöbb nem is támogatja ezt a funkciót, azaz kénytelenek vagyunk mondatokat Excel-

táblákba átmásolni a lektorálás során. Talán nem véletlen, hogy a hibatipológiák 

alkalmazását azok az amerikai informatikai nagyvállalatok igénylik, amelyek eleve 

adatokkal dolgoznak, és amelyeknél a jelentéseknek fontos szerepet tulajdonítanak. Az 

adatgyűjtés során megkérdeztem néhány európai nagyvállalat, például a Siemens és a 

Volkswagen képviselőjét, akik elmondták, hogy az ő munkafolyamatukban ez a fajta 

minőségbiztosítás nem szerepel – ők az automatikusan kiszűrhető hibákat szűrik, és a 

mérés helyett biztosítják, hogy ezekkel a hibákkal nem mehet ki fordítás. Miért érdekes 

ez a szemlélet? Mert azt mutatja, hogy ők valószínűleg úgy találták, hogy az 

automatikusan nem észrevehető hibák besorolása a lektor által történő javítás után nem 

ad annyi értéket a folyamathoz, amennyibe kerül. 

A fejezet során célom az automatikus fordításellenőrzés eszközeinek rövid 

bemutatása, mivel a hibák automatikus felfedezésére ezek az eszközök a leginkább 

alkalmasak. Két okból sem célom azonban az egyes szoftverek részletes 

összehasonlítása:  

- a kezdeti lassú fejlődés óta központi szerepet kapott a felhasználóbarátság és a 

termelékenységnövelés, így manapság az összes szoftver el tudja végezni 

nagyjából ugyanazokat az ellenőrzéseket, és a programokat leginkább az 

különbözteti meg, milyen gyorsan lehet ezeket a hibákat ellenőrizni vagy 

kijavítani – ezek elemzése pedig véleményem szerint a felhasználóiélmény-

tervezés (UX design), nem pedig a fordítástudomány feladata –,  

- ezt a közelmúltban részletesen megtette Debove, Furlan és Depraetere (2011). 

 

Az automatikus hibafelismerés először a STAR Transit fordítástámogató 

szoftverben jelent meg 1998-ban, míg az első önálló ún. QA tool-t, minőségbiztosítási 
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szoftvert, az ErrorSpy-t 2003-ban dobták piacra (Makoushina 2007). Tágabb 

értelemben azonban automatikus hibafelismerést biztosít a célnyelvi hibák ellenőrzése 

is. Az első helyesírás-ellenőrző szoftver 1971-ben jelent meg, a Wordperfect 

szövegszerkesztő pedig már 1983-ban tartalmazott helyesírás-ellenőrzést. Az első 

nyelvtani ellenőrző program, a Grammatik 1981-ben jelent meg az IBM PC-kre, a 

Microsoft pedig 1992-ben építette be a nyelvtani ellenőrzést a Word 

alapszolgáltatásaként. 

Az automatikus hibafelismerés gyakran használt eszköz: Makoushina (2007) 

arról számol be, hogy a kérdőívet kitöltők közül 81% már 2007-ben használt ilyen 

eszközt. Némileg furcsán hat az, hogy ugyanezen felmérésben a válaszadók 60%-a úgy 

nyilatkozik, hogy önálló eszközt preferálna a fordítástámogató szoftverekbe beépített 

eszközökhöz képest, azonban a megkérdezetteknek csupán 17%-a használ önálló 

eszközt. 

5.1. A fordítástámogató szoftverek minőségellenőrzési eszközei 

A fordítástámogató szoftver kétélű kard: nem csupán a fordítás hatékonyságát 

növeli (Yamada 2011), hanem a fordítók figyelmét elvonva hibákat is behozhat a 

szövegbe (Bowker 2005). A fordítók, mivel fordítómemóriáikat gyakran megbízóiktól 

kapják, úgy feltételezik, hogy megbízóik biztosítják azok jó minőségét, holott ez 

gyakran nem így van (Drugan 2013). 

A minőségellenőrzési eszközök csupán felszíni ellenőrzéseket tudnak végezni, a 

hibák okát nem tudják megállapítani, és a fordító dönthet úgy, hogy inkább a helytelen 

előírt terminológiát követi, minthogy kijavítaná azt (Drugan 2013). Éppen ezért a 

minőség biztosításához legalább annyira fontos a fordításhoz rendelkezésre álló 

erőforrások minősége, mint bármilyen szoftveres ellenőrzés. Sajnos a mai napig 

gyakori, hogy a terminológia nem jut el a fordítóhoz, vagy a fordítómemóriába minden 

fordítást beletesznek, attól függetlenül, hogy lektorálták vagy lektorálatlanul hagyták. 

Az első ellenőrzéseket a STAR Transit vezette be 1998-ban: a szoftver 

ellenőrizte a terminusokat, a formázást és a helyesírást (Makoushina 2007). A Trados, 

a Wordfast, a Déjà vu és az SDLX a 2000-es években vezette be a 

minőségellenőrzéseket. A Trados részévé csupán 2006-ban vált a minőségellenőrző 

eszköz. Manapság kivétel nélkül minden új szoftver esetében kötelező elem a 

minőségellenőrzés. 
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5.2. A külön kapható minőségellenőrzési eszközök 

Minőségellenőrzési eszközök nem csupán a fordítástámogató szoftverekbe 

beépítve kaphatók. Az első ilyen eszköz az ErrorSpy volt a D.O.G. GmbH-tól, amely 

2003-ban jelent meg. A Yamagata Europe QA Distiller termékét 2004-ben mutatták 

be. Az első ingyenes eszköz, az ApSIC XBench 2006-ban jelent meg, azonban 2012-

ben, a 3.0 verzió megjelenésével az XBench is fizetős (bár kategóriájában olcsó) 

termékké vált. Ingyenes szoftver jelenleg csak az Okapi Framework Checkmate 

ellenőrzője, amely nem csupán ingyenes, hanem nyílt forráskódú is. A Palex 2011-ben 

adta ki a Verifika ellenőrzőszoftvert. Ezen túl találtam egy magyar fejlesztésű eszközt 

is, a Pyte Kft. tc elnevezésű rendszerét. Ez utóbbihoz sajnos nem áll rendelkezésre 

próbaverzió. 

A külön kapható eszközök kevésbé népszerűek, mint a beépített eszközök, 

részben azért, mert nem ugyanazon a felületen használhatóak, részben pedig azért, 

mert még szintén pénzbe kerülnek (Makoushina 2007).  

Az ErrorSpy, a QA Distiller és a Verifika szorosan egymás mellett haladnak, és 

céljuk, hogy minél több fájlformátumban minél jobb hatékonysággal találják meg a 

hibákat. Éppen ezért erősen testreszabhatók (például az ErrorSpy esetében 

szövegfájlokban illetve Excel-fájlokban is megadhatunk jó néhány bonyolult 

ellenőrzési konfigurációt), de használatuk sok tanulást igényel. Az ErrorSpy-ból 

szerveres verzió is létezik, amelyre feltöltve a fordításokat a kiértékelés automatikusan 

megtörténik az ügyfél igényei szerint. Mi több, az ErrorSpy szervere a fordítási 

hibaeredményeket fordítónként is képes menteni, és webes felületén a fordítók 

fejlődéséről, továbbá a minőségi szintekről részletes kimutatásokat is ad. Az ErrorSpy 

elsősorban nagyobb vállalatokat, fordítóirodákat céloz meg, a QA Distiller erőteljesen 

jelen van a közepes méretű fordítóirodáknál, míg a Verifika kisebb fordítóirodák, 

szabadúszó fordítók esetében népszerű. 

Az ApSIC XBench különleges abban a tekintetben, hogy nem csupán 

minőségellenőrző eszköz, hanem különböző szótárakhoz, glosszáriumokhoz is gyors 

hozzáférést nyújt. Van még egy érdekes kezdeményezés, a MultiQA, amelyet az orosz 

ITI cég készít. Ez egy webes ellenőrző- és terminológiai rendszer, amely a 

terminusellenőrzést helyezte a középpontba, és itt a célja a „zaj” csökkentése. 



 162 

5.3. A minőségellenőrzési eszközök értékelése 

Gerasimov (2007) a következő hibáit említi a minőségellenőrzési eszközöknek: 

- A minőségellenőrzési eszközök nem találják meg a forrásszöveg 

félreértelmezéséből, a gyenge stílusból vagy a helytelen regiszterhasználatból 

eredő hibákat. 

- A minőségellenőrzési eszközök terminusvizsgálata csak az ellenőrzés során 

használt glosszáriumra terjed ki. 

- A minőségellenőrzési eszközök gyakran helyes megoldásokat fogadnak el 

hibásnak, mivel nem „értik meg”, hogy a forrás- és célnyelvben más nyelvi 

szabályok vonatkozhatnak például a központozásra és kis- és nagybetűírásra. 

- Az ellenőrző eszközök úgy tekintik, hogy a forrásszöveg hibátlan, amely nem 

minden esetben igaz. 

- Ha a fordító a forrásmondatban kijavít egy hibát (pl. a helytelen 

nagybetűhasználatot vagy központozást), azt a minőségellenőrzési eszköz 

tévesen hibának veheti. 

- A minőségellenőrzési eszközök logikája az, hogy minden következetlenség 

egyformán rossz. Gerasimov szerint azonban csak a terminológiánál elvárás a 

következetesség, azonos általános kifejezések a fordításban többféleképpen is 

megjelenhetnek, mivel így az olvashatóság és a stílus javul. Az azonos 

kifejezéseket kontextus szerint is többféleképp lehetséges fordítani. 

 

Makoushina (2007) arra hívja fel a figyelmet, hogy a minőségellenőrzési 

eszközök között jelentős eltérés van a különböző írást alkalmazó nyelvek támogatása 

terén. Míg a latin betűs nyelvek támogatása egyiknek sem jelentett nagy gondot, több 

szoftver nem támogatta a kínai mondatvége-pontot, illetve megbukott a jobbról balra 

(pontosabban: két irányban) író nyelvek terminusellenőrzésén. Afrikai és indiai 

nyelvek támogatását csak a válaszadók kis része említette. Úgy gondolom, a 

minőségellenőrző programok új verziói 2013-ban már nem vétenek ilyen hibákat: 

Debove, Furlan és Depraetere (2011) nem említ hasonlókat, és a szerző sem hallott 

mostanában hasonló problémákról. 

Az ilyen szoftverek tesztelésének egyetlen módszere a keresendő hibák 

szándékos bevezetése. Makoushina (2007), Gerasimov (2007) és Debove, Furlan és 

Depraetere (2011) egyaránt egyetért abban, hogy egy rövid dokumentumot kell 
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létrehozni, amelyben szándékosan hibákat ejtünk, az ellenőrzendő funkcionalitás 

tesztelése érdekében, majd ezt a dokumentumot több nyelvre le kell fordítani, lehetőleg 

eltérő írásrendszerű nyelvekre. A hibákat nyilván kell tartani és össze kell vetni a 

minőségellenőrzési szoftver hibatalálataival. Makoushina (2007) a következő formulát 

alkalmazza: 

ℎ𝑖𝑏𝑎𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡 =
hamis pozitívak száma + nem észlelt hibák száma

észlelt hibák száma + nem észlelt hibák száma
∗ 100% 

 

Dolgozatomban az összehasonlítást nem végzem el, de ugyanez a logika 

alkalmazható az emberi lektorálás kiértékelésére is. A képlet variációit a következő 

fejezetben alkalmazom. 

 

5.4. A szoftverekbe épített ellenőrzések bemutatása 

A fejezet legfőbb célja, hogy bemutassa, milyen hibákat lehet automatikusan 

felismerni, és mely hibáknál nincs erre jelenleg automatizált lehetőség. E rész során 

végigveszem az ellenőrzéseket és rávilágítok a leggyakoribb hibákra.  

5.4.1. A terminológiai ellenőrzés bemutatása 

5.4.1.1. Konzisztenciaellenőrzés 

A terminológiai konzisztencia ellenőrzése során a forrásnyelvben szereplő 

terminusok célnyelvi változatait keressük. Ehhez szükséges a glosszárium 

rendelkezésre állása, amelyet vagy a programban hozhatunk létre manuális úton, 

terminusok felvételével, vagy automatikus úton, terminuskivonatolással, vagy külső 

szoftverből olvashatunk be. A glosszárium tárolásának leggyakoribb módszere az 

Excel-munkafüzet. 

A terminológiai konzisztenciaellenőrzés legnagyobb nehézsége a ragozott alakok 

megtalálása mindkét oldalon. Sajnos a szótövesítés sem a német, sem a magyar nyelv 

esetében nem hozott jobb eredményt, mint a statisztikai felismerés, annak ellenére, 

hogy ezt a legtöbben logikus továbbgondolásnak tekintik (Sachse 2013), ezért a 

leggyakoribb felismerési formák a következők: 

 

- Ún. fuzzy felismerés, amely a szó felszíni alakjától bizonyos eltéréseket 

engedélyez. Ezek az eltérések általában a szó végén és a szó elején lehetnek a 
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legnagyobbak, a szó közepén egy-egy karakter eltérés is nagyobbnak tűnik. A 

statisztika nyelvenként eltérhet. Ez képes felismerni például az elváló 

igekötőket is. 

- A dzsókerkarakter használata. Bizonyos karakterrel megjelölhető a 

terminusoknál a változatlan rész vége. Ez általában a szó töve, de tőváltások 

esetében az a hely, amely előtt változás nem lehet a szóban. Hosszabb 

szakkifejezések esetén kifejezetten működik ez a módszer, de például a „kéz” 

szónál a jelölés már a „k” betű után következne. A terminológiaellenőrzés 

eddig a pontig nézi a szót, azaz minden k betűvel kezdődő szónál keresné a 

„kéz” megfelelőjét. 

- Az egyszerű szabályok, például csak a szó végére kerülhet több karakter, 

legalább a szó összes betűjének 50%-ának meg kell felelnie a 

glosszáriumbejegyzés és a megtalált szó között, vagy a szó csak úgy 

szerepelhet a szövegben, mint a glosszáriumban. Ezek az egyszerű szabályok 

angolban, kínaiban meglepően jól működnek. 

 

A terminológiai konzisztenciát két irányban is lehet ellenőrizni: ha a forrásnyelvi 

terminus megfelelője hiányzik a célnyelvből, az vagy azért lehet, mert kohéziós 

elemmel kiváltották, vagy azért, mert tényleg kifelejtette a fordító, illetve hibás 

terminust használt. Ha a célnyelven viszont szerepel terminus, amelynek forrásnyelvi 

alakja nem szerepel a szövegben, az is figyelmeztető jel lehet a lektornak: esetleg a 

fordító fordítómemóriából szúrt be találatot, átnézés nélkül, vagy a forrásszövegben 

hiba van, és kimaradt a terminus, amit a fordító helyesen javított. 

5.4.1.2. Tiltott terminus használata 

Tiltott terminus az a szó, amelyet a terminológiajegyzékben tiltottként jelölünk 

meg. Ha például a vállalati szóhasználat módosul, a régi szóból tiltott terminust 

készíthetünk, amelynek preferált formája az új célnyelvi terminus. A terminus 

tiltottsága a terminus egy attribútuma a terminológiai jegyzékben. 

A tiltott terminust a fordító nem használhatja, ezért a minőségellenőrző program 

ezek használatakor másféle hibát jelez, mint a kimaradt terminológia esetében. 
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5.4.1.3. Tiltott szó használata 

Sok szoftver ezt az ellenőrzést hívja feketelistának. A program olyan szavak, 

kifejezések előfordulását keresi, amelyeket az ügyfél valamilyen okból nem 

engedélyez. Ez az ellenőrzés csupán a célnyelvi szövegben keres, az előző kettővel 

ellentétben ezek megfelelőjének nem kell szerepelni a forrásoldalon. 

5.4.2. A számok ellenőrzésének bemutatása 

A számok ellenőrzése nem olyan egyszerű, mint ahogy azt elsőre gondolnánk, 

mivel a forrásszövegben a számok jelölése nagyon sokszor hibás. Köszönhető ez az 

angol elterjedésének: sokszor nem anyanyelvűek írnak angol szöveget, amelyet aztán 

lektorálás nélkül fordíttatnak. De még nyelven belül is vannak eltérő számformátumok: 

Svájcban és Lichtensteinben a számok jelölése eltér a német standardtól, a 

számhármasok közé aposztrófot tesznek, nem pedig szóközt.  

A számok ellenőrzésének célja kettős: egyrészt lehet a számformátumot 

ellenőrizni, másrészt pedig a számok értékét. A beállítások itt nagyon fontosak, ezért 

meg lehet határozni az egyes nyelvek számformátumait. A legnagyobb különbség a 

számok használatában a hármas elválasztók (pl. 100 000 vagy 100,000 vagy 100.000) 

és a tizedeshatároló (tizedesvessző vagy tizedespont) kiválasztása. Egyes nyelvek vagy 

stílusútmutatók 10000-ig egybe írják a számokat, 10000 felett kezdenek csak hármas 

elválasztást alkalmazni. További probléma a számok karakterkészletbeli váltása: a 

japán, kínai, koreai nyelvben a számok is kétbájtos megjelenítéssel szerepelnek, az 

európai egybájtossal szemben, amely bár első látásra nem triviális, fontos technikai 

probléma. Az arab, devanagari (hindi) és egyéb számok nem a mi számjegyeinket 

követik: ezeket konvertálni kell. Az arab és héber nyelvben a jobbról balra történő írás 

az alapvető írásirány, de a számokat balról jobbra írják. Ezt is ellenőrizni kell. 

Mi a szám maga? Ha hozzáteszünk a számhoz egy-két karaktert, attól még kell-e 

ellenőrizni? Kell-e figyelni a számírási szabályokra? Például az „1998a” egy 

tudományos szövegben valószínűleg szám, azonban a 43242234 termékazonosítót nem 

kell a számírás alapján tagolni. De a 432234th (felső indexben vagy anélkül) ugyanúgy 

szám, mint más nyelvekben a „432234.”. A termékazonosítók írásánál is hasznos, ha 

ellenőrizzük a számjegyek megfelelőségét, de a számok formázását nem szükséges. A 

legérdekesebb eset például az egybeírt „54lb”, amely nem csupán szám, mértékegység 

is. Ezeket általában metrikussá alakítjuk – ilyen esetben mi a teendő? A mértékegység 
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ellenőrzése mennyire fontos és szükséges? Egy szakácskönyvben például 1 kg-ról 

beszélünk akkor is, ha a 2lb csak 907 gramm. Ugyanez azonban egy 

gyógyszerkönyvben már nem állja meg a helyét. Érdekes még az évszám írása: bár 

technikailag sok nyelvben „1 998”-at vagy „1,998-at” írunk, az évszámnál ez mindig 

„1998”. De mitől évszám egy évszám? 

A szám definícióját tökéletesen megadni szinte lehetetlen, éppen ezért nehéz 

dolga van az automatikus ellenőrzésnek: bár a legtöbb szoftver ezt nem hajtja végre, 

érdemes lehet a számjegyet tartalmazó kifejezések előzetes besorolását elvégezni, 

mivel ellenkező esetben nagyon sok téves pozitív eredményt kapunk – azaz hibát jelez 

a szoftver ott, ahol nincs valójában hiba. További nehézséget okoz még a számjegy-szó 

átalakítás. Ha az egyik mondatban „5”, a másikban „öt” szerepel, a programnak 

képesnek kell összerendelnie ezeket. 

5.4.3. A formázás ellenőrzésének bemutatása 

A formázás ellenőrzését egy automatikus ellenőrzőprogram nem tudja 

tökéletesen elvégezni, azonban bizonyos hibákat könnyen észrevehet. Ez azért van, 

mert az ellenőrzőprogramok kétnyelvű formátumokon dolgoznak, viszont bizonyos 

információk, mint például a szöveg kilógása egy szövegdobozból, ezekben sosem 

jelennek meg, mivel a fájlok importálása során a program a szöveget szedi ki a 

formázott dokumentumból. 

Mit nem lehet a formázás ellenőrzése közben automatikusan jelezni?  

Először is a karakterkódolási hibákat: bár a legtöbb fordítástámogató program 

mindent megtesz a karakterkódolás javítása, ezáltal a szövegbe nem illő karakterek 

elkerülése érdekében, ha az eredeti szöveg kódolásdeklarációja hibás, a célszövegben 

is lehetnek hibák. Sőt, például az Adobe Framemaker 7 kiadványszerkesztő program 

nem támogatja az Unicode-ot, ezért egyes szoftverekben nem lehet latin betűs nyelvek 

és például kínai között Framemaker dokumentumokat fordítani.  

A formázás ellenőrzése során a tartalomjegyzék, tárgymutató sem ellenőrizhető: 

ezeket ugyanis a kiadványszerkesztő/szövegszerkesztő szoftverek maguk szokták 

összeállítani, ezért érdemes a fájl megnyitása után frissíteni.  

A karakterkészletek módosítása is a fordítástámogató programok egyik 

funkciója, azonban ellenőrizni ennek eredményét nem lehet. Ha például latin betűvel 

írunk, a Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma stb. karakterkészleteket 
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alkalmazzuk. A kínainál ugyanez a Simsun, a koreainál a Batang, a bengálinál a 

Vrinda, a malayalam nyelvnél pedig a Kartika. A fordítástámogató programok közül 

sok ezeket automatikusan átváltja, de ha például nem rendelkezünk ilyen 

karakterkészlettel a számítógépen, előfordulhat, hogy sok üres négyzetet fogunk a 

betűk helyett látni. 

Nem tudjuk az ábrák lokalizációját sem ellenőrizni, továbbá a túlnyúló 

karakterek sem látszanak az ellenőrzőeszközökben. Így nem tudjuk például összevetni 

a képernyőábrák szövegét a szövegben található kifejezésekkel. 

Azt azonban tudjuk ellenőrizni, hogy a formázás változott-e a forrásnyelvi 

formázáshoz képest. A formázást a fordítástámogató szoftverek vagy közvetlenül 

támogatják (általában ezek a dőlt, félkövér, aláhúzott, alsó és felső index stílusok), 

vagy ún. formázási elemekkel reprezentálják. Ha például egy szöveget piros betűvel 

írok, az a fordítástámogató szoftverben így jelenik meg: <font 

color=”red”>Piros szöveg</font>. A formázási elem lehet nyitó, mint a 

példában az első elem, záró, mint a példában a második elem, vagy üres elem, mint 

például az újsor jelzésére szolgáló <br/>. Ezek meglétét, megfelelőségét a 

minőségellenőrző program a forrásnyelvi változattal összevetve meg tudja mutatni. 

Egyes programok a megfelelőséget csak szegmensen belül ellenőrzik, mások ennél 

tovább is mennek, és a formázási elemek XML-érvényességét a teljes dokumentumra 

nézve is tudják értelmezni. Természetesen az értelmezett formázások ellenőrzése is 

lehetséges. 

5.4.4. A központozás és a szóközök ellenőrzése 

A szóközök ellenőrzése során a program automatikusan észreveszi a 

megduplázott szóközöket, a mondat/szegmens elején és végén található felesleges 

szóközt, a hiányzó szóközöket például írásjelek után. Francia nyelvben például a 

francia « idézőjel » és az idézőjelbe tett szó/kifejezés között ún. nem törő szóközöket 

kell beilleszteni: ezek technikailag mások, mint a hagyományos szóközök, amelyeket 

például a mondatzáró írásjelek, a vessző, pontosvessző és kettőspont után a magyar 

nyelvben ki kell tenni. A központozás ellenőrzése során észrevehető, ha a mondat 

forrás- és célnyelven más írásjellel végződik, vagy nem tették ki az írásjelet. Ez lehet 

szándékos is: magyarul a felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk, angolul ponttal. 

Észrevehető a központozás megkettőzése, és a programok a három pontot is jól kezelik. 
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A hiányzó zárójelek, idézőjelek, aposztrófok is jó eséllyel észlelhetők – itt is 

konfigurálható, hogy mi jelent problémát (például a forrásnyelvben szereplő, de a 

célnyelvben nem szereplő zárójeles kifejezés miatt kell-e szólni – ha egy mondatban 

két nyitó zárójel van csupán, arról biztosan kell értesíteni a felhasználót). Ha egy adott 

nyelvben csak bizonyos központozási jeleket használhatunk, az ezen kívül eső jelek is 

ellenőrizhetők (például a kínai pont helyett nem szerepelhet latin betűs pont). 

5.4.5. A mondatszintű konzisztenciaellenőrzés bemutatása 

A konzisztenciaellenőrzés lényege az azonos forrásnyelvi szegmensek azonos 

célnyelvi fordításának biztosítása. A konzisztenciaellenőrzés egyik legfontosabb 

jellemzője, hogy míg a többi probléma helyileg javítható, a konzisztencia ellenőrzése 

mindig csak a dokumentumokban történhet: a helyes kontextus kiválasztásához 

ugyanis szükséges a dokumentum, ráadásul egyszerre kell javítani az egy adott 

forrásszöveghez tartozó összes konzisztenciahibát. 

A konzisztenciaellenőrzés során kiválaszthatjuk, hogy figyelembe vesszük-e a 

formázást, vagy csak a szöveget, illetve hogy zavar-e az eltérő nagybetűhasználat. A 

konzisztenciaellenőrzés két irányba történhet: azonos forrásnyelvi szegmensek 

ellenőrzése esetén az látható, hogy az eredeti szövegben azonos szegmensek a 

fordításban következetesen lettek-e fordítva. Azonos célnyelvi szegmensek ellenőrzése 

esetén két dolog derülhet ki: vagy a forrásszöveg inkonzisztenciája (kicsit másképp 

megfogalmazva ugyanazt mondta a szerző kétszer), vagy pedig az, hogy a fordító 

beillesztett egy jó, de nem tökéletes fordítómemória-találatot anélkül, hogy javította 

volna azt. Ilyenkor valószínűleg a fordítás helytelen. 

A konzisztenciát nem csupán a forrásszöveg és a célszöveg között lehet 

ellenőrizni, hanem a fordítást össze lehet vetni a fordítómemóriában tárolt 

fordításokkal is. Ha helyes a fordítómemória-kezelési gyakorlat egy vállalatnál, a 

fordítómemória mindig jó minőségű, lektorált fordításokat tartalmaz, ezért ezektől 

eltérni nem szabad. Az ilyen konzisztenciaellenőrzés azt nézi, hogy a fordító, ha 

rendelkezésére állt egy elég jó minőségű (pontos vagy kontextussal együtt pontos) 

találat, a fordítómemória tartalmát szúrta-e be a fordításba, vagy másképpen fordította 

az adott mondatot. Ez utóbbi azt jelezheti, hogy  

a) a fordítónak nem állt rendelkezésére a fordítómemória,  

b) a fordító nem vette figyelembe a fordítómemória fordítását,  
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c) a fordító korrigálni szerette volna a fordítómemóriában található téves fordítást. 

 

Az első a megbízó hibája, a második a fordítóé, a harmadik pedig értékes 

visszajelzés a fordítómemória tulajdonosa számára. 

5.4.6. A hosszellenőrzések bemutatása 

A szöveg hosszát érdemes figyelni, mert bizonyos hibákra felhívhatja a 

figyelmünket. Bár önmagában csak erősen formázott szövegek (például filmfeliratok, 

szoftverstringek, beépített képernyőkön megjelenő szövegek) esetében jelent a 

hosszbeli eltérés technikai problémát, a szöveg hossza jelezhet beszúrást vagy 

kihagyást is. 

A nyelvi problémák észrevételéhez a hosszellenőrzés a forrásszöveg arányában is 

beállítható: meghatározhatjuk, hogy mondjuk minimum 50 karakteres szövegek 

esetében a fordítás 30%-kal lehet hosszabb, ha ennél hosszabb, jelezzen a szoftver. 

Lehet azonban az egyes szegmensek hosszát egyedileg is ellenőrizni: ha az eredeti 

formátum például Microsoft Excel, XML, XLIFF vagy valamilyen szoftverformátum, 

meghatározható bennük az ellenőrzendő érték. Ez természetesen a forrásszöveg 

megfelelő előkészítését igényli. 

Új fejlemény, hogy egyes szoftverek már támogatják az ún. raszterezési 

technikát. A karakterkészletek ugyanis általában – pl. a Courier kivételével – nem 

proporcionálisak, ami azt jelenti, hogy az i betű sokkal kisebb helyet foglal el a 

képernyőn, mint például az O betű. Ezért nem a karakterszámot érdemes mérni, ha azt 

akarjuk látni, hogy elfér-e a szöveg egy képernyőn vagy szövegdobozban, hanem a 

pixeles méretet. Ezt azonban csak az adott karakterkészlet használatával lehet 

ellenőrizni. 

5.4.7. Egyéb ellenőrzések 

A fenti ellenőrzéseken felül a szoftverek képesek a tiltott karaktereket 

megtalálni. Így például ki lehet szűrni a német szövegekből a ß karakter használatát, 

vagy a román helyesírási reform kapcsán is kivezettek egy betűt. Ellenőrizhető az is, 

hogy a forrás- és célnyelven megegyezik-e az első karakter kis- és nagybetűhasználata. 

Ellenőrizhetők az üres, megkezdetlen fordítások, azonban nem ellenőrizhető a 

fordítástámogató program szűrőjének hibájából nem importált szövegek hiányzó 

fordításai. Észrevehető, ha a fordító azonos szöveget hagyott, akár szándékosan, akár 
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nem, a cél- és forrásoldalon. Ellenőrizhető a szóduplázás (pl. „ez a mondat mondat 

hibás”), a helyesírás és a nyelvtan. Egyes eszközökben ellenőrizhető a szegmensek 

nyelve is, ez szintén új fejlemény. Még egy fontos ellenőrzés van, amelyet nem 

említettünk eddig: a mintaalapú ellenőrzés. A szövegfeldolgozás esetében elterjedt 

módszer az ún. reguláris kifejezések használata (amelyet például Luz (2000) is 

használ). Ezek segítségével mindenféle szövegmintázatokat le lehet írni, például meg 

lehet keresni az összes olyan szót, amelyben szerepel kettőnél több szám, de nem 

számmal kezdődik vagy végződik, vagy meg lehet keresni az összes olyan mondatot, 

ahol szerepel az –e kérdőszócska, de a végén nem kérdőjel van. Ilyen mintázatok 

írásával nagyon sok ellenőrzést el lehet végezni: például ellenőrizhető, hogy az „a” és 

„az” határozott névelők számok előtt helyesen szerepelnek-e. Ezzel a módszerrel lehet 

leginkább ellenőrizni a stílusútmutatónak való megfelelést: például ha a stílusútmutató 

azt mondja, hogy az egyes szoftverstringeket lokalizálatlan fájlok esetében úgy kell 

jelölni, hogy az eredeti angol szöveget dőlt betűvel szedjük, ezután szóközt teszünk, 

majd zárójelbe leírjuk a szöveg értelmét magyarul is, ilyen módszerrel ezt 

betartathatjuk. Egyes eszközök, például a Déjà vu SQL adatbázisparancsokkal nyújt 

hasonló lehetőségeket. Ez is járható módszer. 

Egyes szoftverek ellenőrzik a hiperhivatkozások fájlnevét is. Ez nem általános, 

de igen fontos ellenőrzés lehet például weblapok fordításánál. Lehetséges még a nem 

fordítandó elemek kihagyásának ellenőrzése is. Gerasimov (2007) megemlíti még a 

könyvjelzők azonos számának ellenőrzését is. Véleményem szerint ez valószínűleg a 

formázás azonosságának ellenőrzésének egy formája a mai szoftverekben. 

 

5.5. Mire szolgál az automatikus hibafelismerés? 

Az automatikus hibafelismerés hasonlóan a fordítástámogatáshoz nem gyógyír 

mindenre. Hatékonyságnövelő eszköz, amely arra szolgál, hogy rámutat az esetleges 

hibák egy részére. Körülbelül ugyanaz a megbízhatóság várható el tőle, mint a 

helyesírás-ellenőrzéstől. 

Az automatikus hibafelismerés kétnyelvű fájlokon dolgozik, ezért nem tud mit 

kezdeni azokkal a formázási hibákkal, amelyek nem jelennek meg a fordítandó 

szövegen belül. A kilógó szövegek, a lefordítatlan elemek, amelyeket a 

fordítástámogató környezet nem hozott be, a képek, és az összes ezekkel kapcsolatos 
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fordítási feladat túlmutat az automatikus hibafelismerésen. Nem kerülhető meg tehát a 

kész fordítás szemrevételezése. A lefordítatlan elemek ellenőrzésére létezik azonban 

módszer, amellyel a fordítás átnézése előtt láthatjuk, mi nem megy ki fordításra: a 

pszeudofordítás (Schäler 2010). Ez azt jelenti, hogy a fordítástámogató eszközbe 

beolvassuk a fájlt, majd a szövegeket szándékosan elrontjuk, furcsa karakterekkel 

helyettesítjük, és az így „lefordított“ fájlt exportáljuk az eredeti formátumba: ami a 

forrásnyelven maradt, az nem lett beolvasva a fordítástámogató programba. Az ilyen 

esetekben más stratégiát kell találnunk ezek lefordítására. 

A lefordított termék formai megfelelőségét is külön kell vizsgálni: a 

hiperhivatkozások, a beágyazott elemek, a „lefordított” példaprogramkódok 

futtathatósága nem ellenőrizhető a fordítási minőségellenőrzés keretein belül, noha 

speciális segédprogramok léteznek ilyen célokra. 

Az automatikus hibafelismerés helye a fordítási folyamatban nem egyértelmű. 

Debove, Furlan és Depraetere (2011) arról ír, hogy a minőségellenőrzés az egyik 

utolsó lépés a fordítási munkafolyamatban, a lektorálás után következik, azonban 

Makoushina (2007) felmérésének tanulsága szerint 32% minden fordítási lépés után 

végez ilyen ellenőrzést, és csak 28% jelezte, hogy ez a fordítás leadása előtt történik. 

Juliet Macan (2007) felhívja a figyelmet a különböző szoftverplatformok közötti 

átjárásra, és arra, hogy az ellenőrzés nem történhet egyetlen ponton. Sok fordítóiroda 

és végfelhasználó elvárja, hogy a fordító ellenőrizze az automatikus ellenőrzés által 

adott hibalehetőségeket, és mindegyiknél jelezze, ha téves figyelmeztetés volt, vagy 

javítsa a hibát. Egyes fordításmenedzsment szoftverekben a fordítónak a fordítás 

feltöltésekor nyilatkoznia is kell, hogy ezt a lépést megtette. 

Érdemes észrevennünk, hogy a fenti ellenőrzések közül csak a terminológiai 

ellenőrzés és a fordítómemória-ellenőrzés igényel jelentősebb mennyiségű nyelvi 

adatot. A beállítások lehetnek nyelvfüggőek, sőt, nyelvfüggő kihagyási listákat (ún. 

stop word listákat) is alkalmazhatunk, de egy-egy nyelvre a felkészítés legfeljebb 

néhány perc munkát igényel. A nyelvtani és a helyesírás-ellenőrzőt ezek a szoftverek 

licencelik, általában a Microsoft Word ellenőrzőit vagy a nyílt forráskódú Hunspell-t 

alkalmazzák. Nincsen tehát semmilyen „okos” megoldás, amely a mondatszint alá 

menne. 
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Nyelvi ellenőrzők léteznek (Macan 2007), de igen drágák. Általában ezek a 

dokumentáció előállítóinak az eszközei, és már a forrásszövegben próbálják megfogni 

a hibákat. Gond az is, hogy kereskedelmi forgalomban kapható nyelvi 

ellenőrzőprogram, amely túlmutat a nyelvtani ellenőrzésen, csupán hat nyelvre, 

angolra, németre, franciára, kínaira, japánra és svédre létezik. Ezekkel lehetséges a 

stílusútmutatók betartásának ellenőrzése – viszont a fordításban, mivel csak ezekre a 

nyelvekre használhatók, csak korlátozottan alkalmazhatók. 

 

5.6. Összefoglalás és az ellenőrzések automatizálhatósága 

A fejezet összefoglalásaként nézzük meg, a hibatipológiákban ismertetett hibák 

közül mely hibákat lehet automatikusan ellenőrizni? A 6. táblázatban megvizsgálom a 

különböző modellek különböző hibakategóriáit, és azonosítom, melyek keresését lehet 

elég jó hatásfokkal automatizálni, és melyet nem. Ezáltal kiderül, hogy ha valamilyen 

hibatipológiát kialakítunk, mely ellenőrzéseknél érdemes szoftveres segítséget keresni, 

és melyeknél kell a lektorok munkájára támaszkodni. Megjegyzem, hogy a formázás 

ellenőrzése mindig attól függ, hogy milyen szoftverrel készült a dokumentum/program: 

egészen más eszközök állnak rendelkezésre Microsoft Word dokumentumoknál, mint 

InDesign-nál, vagy esetleg weblapok esetén. 

 

 

6. táblázat: A hibafajták automatizálási lehetőségei 
Lehetséges automatizálni 

minőségellenőrző programmal 

Lehetséges automatizálni 

más szoftverrel 

Nem lehetséges automatizálni 

Hibás terminus/glosszáriumköve-

tés (kontextusfüggőséget csak 

korlátozottan), felhasználói felület 

terminológiája, az alkalmazások 

közötti terminológia, rövidítések, 

konzisztenciahiány 

Kereszthivatkozások 

ellenőrzése, hipertextes 

ellenőrzések (célszoftverrel 

és/vagy makrókkal) 

Kihagyás (nem mondatszintű, nem 

terminológia) 

Szintaktikai/nyelvtani hiba 

(legtöbbször), szórend (csak ha 

megsérti a nyelvtani szabályokat), 

szószerkezeti vagy egyeztetési 

hiba (legtöbbször) 

Élőfej/élőláb ellenőrzése 

(makrókkal a megfelelő 

szoftverben) 

Beszúrás 
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Lehetséges automatizálni 

minőségellenőrző programmal 

Lehetséges automatizálni 

más szoftverrel 

Nem lehetséges automatizálni 

Elgépelés/helyesírás (általában 

megtalálható, ha nem értelmes az 

elgépelt szó) 

Általános stílus (bizonyos 

nyelvekre és határokon belül 

stílusellenőrző szoftverrel) 

Szemantikai hiba 

Központozási hiba (részben – 

vesszőhibák például 

korlátozottan) 

Regiszter/hangvétel 

(bizonyos nyelvekre) 

Helyi alkalmazhatóság, helyi 

konvenciók 

Nyelvváltozatok/szleng 

(feketelistás szavakkal) 

Céges standardok, céges 

stílusútmutató megszegése 

(bizonyos határokon belül, 

bizonyos nyelvek esetében) 

Kimenet 

Országbeli standardok, dátumok, 

idők, mértékegységek, valuta, 

határolók, értékek átváltás nélkül, 

nem egyező számok 

Tartalomjegyzék, 

tárgymutató 

Sematikus ábrák 

Fordítási konzisztenciahiány Tördelés (makrókkal) Adott országbeli specifikumok 

ábrák és design esetében 

Hibás jelölőelemek, hiányzó 

változók, formázási elemek 

Tipográfia (makrókkal) Nemzetközi beállítások 

Stringhossz-hiba Ábrák, feliratok, címek, 

referenciák, számozás 

(elméletileg lehetséges, 

ilyen eszközöket nem 

ismerek), 

Ikonok/gombok 

Ügyféloldali szerkesztés 

átvezetése 

Nyomtatás (pre-flight 

eszközökkel) 

Felhasználói szövegbevitel 

Szavak, mondatok megkettőzése Billentyűkombinációk, 

billentyűsorozatok, 

gyorsbillentyűk 

(szoftverlokalizációs 

eszközökkel) 

Grafikai pontosság 

Páratlan idézőjelek Képernyőábrák 

(automatizálható a 

létrehozásuk 

szoftvertesztelési 

eszközökkel) 

Alkalmazás-, platform- és 

hardverkompatibilitás 

(automatizálható, de túlzottan 

munkaigényes, hogy megérje) 
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Lehetséges automatizálni 

minőségellenőrző programmal 

Lehetséges automatizálni 

más szoftverrel 

Nem lehetséges automatizálni 

Le nem fordítás (ha a programba 

beolvasott szöveg maradt eredeti 

nyelven, ellenkező esetben csak 

kézzel ellenőrizhető) 

Konzisztenciahiány, 

szövegen belül eltérő stílus 

(terminológiai 

konzisztencián kívül, 

bizonyos nyelvekre) 

A specifikációktól való eltérés 

Sértő kifejezéseket tartalmazó 

fordítások (feketelistákkal) 

 Félrefordítás, többértelmű 

forrásszöveg miatti félreértés, a 

műszaki tartalom félreértése, 

egyértelmű forrásszöveg 

többértelmű fordítása, szó szerinti 

fordítás, hamis barátok 

  Gördülékenység hiánya 

  Teljesség 

  100%-os találat nem megfelelő 

adott kontextusban 

  Funkciós hibák – a fordítás nem 

mutatja be a funkciót, illetve a 

funkció nem működik, listák, 

eljárások teljessége 

  Kohézió/koherencia (nyelvtani 

hibákon kívül) 

  Le nem fordítás (ha a fordításból 

technikai okokból maradt ki egy 

rész) 

  Végfelhasználói megfelelés 

  Jogi következmények 

  Erőltetett szintaxis 

  A képernyőn programkód jelenik 

meg 

  Hiányzó és levágott szövegek a 

képernyőn vagy nyomtatásban (ez 

részben automatizálható) 
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6. Kihagyások és beszúrások – kísérlet a lektori 

megbízhatóság kiértékelésére 
 

Az előzőekben részletesen tárgyaltam a hibatipológiákat, azok kategóriáit, és 

megállapítottam, hogy az egyes hibatipológiák szövegtípusfüggőek. Vannak azonban 

olyan hibatípusok is, amelyeket a szövegek széles körénél hibaként szoktak értékelni. 

Ide tartozik a félrefordítás és a kihagyás/beszúrás. A félrefordítás csupán az érzésalapú 

tartalomtípusoknál (O'Brien 2012) lehet megengedhető, mint például a filmcímek 

fordítása. A Raising Cain című film például magyarul Káin ébredése lett, noha a 

Cambridge Idioms Dictionary és a McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and 

Phrasal Verbs egyaránt idiómának tekinti ezt a kifejezést, jelentése: zavart kelt. A 

kihagyás/beszúrást együtt érdemes említeni, mivel tartalmi eltérést jelent a forrás- és 

célnyelvi változat között, az ekvivalencia elvének megsértése mindkettő. A 

kihagyás/beszúrás elfogadható olyan esetben, amikor a fordítás más célközönségnek 

készül, mint a forrásszöveg (lásd még Melby (2012)): ide tartozhat például a brit és a 

magyar jogrend közötti eltérések magyarázata. A fordítások többségének esetében 

azonban az információtartalom módosítása hibának minősül. 

Ezen hibák ellenőrzésére nincsen megbízható, általánosan elfogadott módszer. 

Izgalmas kérdés, hogy vajon a lektorálás mennyire szubjektív, és lehet-e objektívvá 

tenni kommunikáció segítségével? Míg a félrefordítás tipikusan szubjektív kategória, 

kiinduló hipotézisünk szerint a kihagyás/beszúrás megállapítása ennél jóval 

objektívabb. Kísérletemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy ha ugyanazon 

forrásszöveget és fordított szöveget több értékelő értékel, vajon ugyanazokat a 

mondatokat jelölik-e meg hibásnak? A szándékosan beszúrt hibákat mennyire fogják 

megtalálni? Felfedezhető-e összefüggés a mondatok hossza, a nyelvpár vagy a 

szövegtípus és a lektorálás objektivitása között? 

A kísérletet úgy alakítottam ki, hogy ugyanazon adatokat a 7. fejezetben 

bemutatandó automatikus ellenőrzéshez is fel tudjuk használni, és az automatikus 

ellenőrzés során hibásnak megjelölt mondatokat össze tudjuk vetni az emberi 

kiértékeléssel, és így a két kiértékelés megbízhatóságát is össze tudjuk hasonlítani. 
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6.1. A korpuszok kiválasztása 

A kísérlet során négy korpusszal dolgoztam. A korpuszok kiválasztásakor a 

következő szempontokat érvényesítettem: 

- A kísérletet angol-magyar és angol-német nyelvpárban is el lehessen végezni. 

Így két korpusz angol-német, két korpusz pedig angol-magyar nyelvpárt 

tartalmaz. 

- A korpuszok legyenek párhuzamos korpuszok, amelyeket fordítástámogató 

szoftverbe be lehet tölteni. A kiindulási formátum nem számított, de cél volt, 

hogy belőle fordítómemóriát lehessen létrehozni. Ezzel biztosítottam, hogy a 

fordítások – szándékuk szerint – megegyeznek a forrás- és céloldalon. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy minden mondat fordítása „tökéletes”, 

ahogy erre is rámutathat a kísérlet. 

- A korpuszok legyenek nagyok, hogy a gépi kiértékeléshez ún. múzsát lehessen 

belőlük létrehozni (részletesen lásd a 7. fejezetben). 

- Legyen két egyszerűbb szöveg, rövidebb mondatokkal, illetve két bonyolultabb 

szöveg, hogy a mondathosszt is figyelembe tudjuk venni a kiértékelés 

szempontjai között. 

- Legyen egy olyan korpusz, amely angol-magyar és angol-német nyelvpárban is 

elérhető, hogy az eredmények között a nyelvfüggőséget is figyelembe tudjuk 

venni a kiértékelés szempontjai között. 

 

Végül a következő korpuszokra esett a választás: 

1. Hunglish korpusz, 2.0 verzió. A Hunglish korpusz automatikusan 

párhuzamosított mondatokat tartalmaz, több különböző területről: klasszikus és 

modern irodalom, jogi szöveg a CELEX adatbázisból, szoftverdokumentáció és 

filmfeliratok. A korpuszból csak a szoftverdokumentációt használtam fel, 

amely nyílt forráskódú szoftverek dokumentációját tartalmazza angol és 

magyar nyelven. Ezen szoftvereknek jellemzője, hogy nem csupán Microsoft 

Windows operációs rendszeren, hanem Linuxon és MacOS-en is futnak, így 

nem mindig követik a Windows-szal kapcsolatos stílust, továbbá sok 

parancssori szöveget is tartalmaznak (szemben a Windows jellemzően grafikus 

felületével). További érdekesség, hogy mivel nyílt forráskódú rendszerekhez 

tartoznak, a legtöbb fordítást nem megrendelésre, hanem magánszorgalomból 
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készítik a fordítók. Így ebben a korpuszban sok amatőr fordító munkája 

található, tehát az egységesség nem teljesen biztosított. A jogosult felhasználás 

azáltal garantálható, hogy a mondatpárok sorrendjét a korpusz készítői 

összekeverték, így az eredeti szöveg nem állítható elő belőle. 

2. A memoQ fordítástámogató program 6.5 verziójának angol súgója és annak 

német fordítása. A szerző a memoQ szoftvert fejlesztő cég vezetője, így nem 

merülnek fel jogi aggályok a korpusz felhasználásával kapcsolatban. A memoQ 

súgót két fordító fordította stílusútmutató és a Windows-os konvenciók 

figyelembevételével, a memoQ fordítástámogató programban (tehát nem 

párhuzamosítással keletkezett a korpusz), a lektorálást egy személy végezte. A 

szoftver lokalizációja jó minőségű, és a terminológiai konzisztenciát 

glosszáriummal garantálták. 

3. A DGT angol-magyar fordítómemória 2012-es kiadása. A DGT az Európai 

Bizottság Fordítási Főigazgatósága, ahol 2007 óta közzéteszik a kézzel készített 

fordításokból készült fordítómemóriát 23 nyelven. Ez a korpusz 284 282 

szegmenst (mondatot, mondattöredéket vagy ritka esetben 2-3 mondatos 

blokkokat) tartalmaz. A fordítást professzionális fordítók meghatározott 

szabályok és meghatározott terminológia alapján készítették, nem 

párhuzamosítással keletkezett a memória. Az EU-s fordítások túlnyomó 

többsége angol forrásnyelvről történt, azonban a fordítómemóriában 

szerepelnek azok a szegmensek is, amelyek angolra is fordítva lettek, így a 

forrásnyelv megnevezés helyett inkább nyelvi mátrixról beszélhetünk. 

4. A DGT angol-német fordítómemória 2012-es kiadása. Ez szinte megegyezik az 

angol-magyar fordítómemóriával az angol nyelvű szegmensek tekintetében -  

284 072 szegmenst tartalmaz. A fordítómemória ugyanabból a nyelvi mátrixból 

lett kivonatolva, mint az angol-magyar. 

 

A teljes korpuszokat a mellékelt CD-ROM tartalmazza eredeti formában és 

abban a formában is, amelyben a kísérlethez felhasználtam őket. Mindegyik korpusz 

elméletileg jó minőségű, ellenőrzött fordításokat tartalmaz. Természetesen, mivel a 

kihagyás/beszúrásra semmilyen „objektív”, nem szemantikai definíciót nem lehet adni, 

ez nem garantált. Kiindulhatunk viszont abból, hogy ha a kihagyás/beszúrás hiba 

felismerése objektív, akkor a lektorok a korpuszban eredetileg is fennálló 
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kihagyás/beszúrás hibákat ugyanúgy meg fogják találni, mint az általunk bevezetett 

hibákat, tehát a kísérlet sikerét az a tény, hogy elképzelhető, hogy a fordítások nem 

hibátlanok, nem befolyásolja. 

6.1.1. Az angol-magyar Hunglish korpusz előkészítése 

A Hunglish korpusz előkészítése jelentősen különbözött a másik három 

korpuszétól, mivel ebben az esetben a cél egy kb. 15000 szegmenses korpusz készítése 

volt a teljes korpuszból. Egy szegmens egy mondatnak vagy többé-kevésbé 

összetartozó szövegrésznek, például címnek felel meg (Somers 2003). A későbbiekben 

bemutatandó múzsa a felhasználók visszajelzése szerint ennyi szegmensből szokott 

már sok hasznos javaslatot tenni, ezért a szoftveres kísérlet során szerettem volna egy 

kb. 15000 szegmenses korpusszal dolgozni. A Hunglish korpusz letöltése az 

ftp.mokk.bme.hu FTP-oldalról történt. A korpusz szoftveres része 0,7 millió angol, 0,8 

millió magyar szót tartalmaz (Varga et al 2005). A korpusz szoftverdokumentációs 

része átfedést mutat az Opus korpusszal (Tiedemann-Nygaard 2004), mivel a nyílt 

forráskódú szoftverek szövegeit tartalmazza. Letölteni ezért csak a softwaredocs 

alkönyvtárat töltöttem le, amely 9 dokumentumban 1,2 millió szót tartalmaz. 

Mivel nem volt szükség a teljes korpuszra, ezért csak a 3, 6, 7, 8, 9 számú, .bi 

megjelölésű fájlokat töltöttem be a memoQ környezetbe. A .bi megjelölésű fájlok 

tartalmazzák a már párhuzamosított szövegeket, tabulátorral elválasztott szövegek 

formájában. Ezeket a memoQ környezetbe olvastam be az ún. multilingual delimited 

filter segítségével, amely a tabulátorral elválasztott fájlok kezelésére alkalmas. Ezek a 

fájlok együttesen 68349 szegmenst tartalmaznak, amelyből 63089 egyedi szegmens 

(azaz nem ismétlődés). Ezután egy nézetet készítettem, amelyet a célszöveg hossza 

szerint rendeztem. Megtartottam a legalább 43, legfeljebb 266 karakter hosszú 

szegmenseket. A Hunglish korpuszban találtam néhány olyan szegmenst, amelynél a 

forrásszöveg és a célszöveg nem egyezett meg teljesen, illetve ahol a célszegmens 

angolul volt szintén, ezeket töröltem (ez összesen 145 szegmens volt). Így a végén egy 

14518 szegmensből álló korpusz maradt. 

6.1.2. Az angol-német memoQ súgó korpusz előkészítése 

A memoQ súgó korpusz memoQ fordítástámogató környezetben készült. Ez a 

környezet támogatja a kontextus tárolását a szegmensekkel, így ugyanaz a forrás- és 

célszegmens más kontextusban újra el van tárolva. A korpusz teljes mérete 26436 
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szegmens, 5975 szegmensnél egyezik meg a forrás- és céloldal (azaz ezek lettek több 

kontextusban egyformán fordítva), míg 266 szegmensnél eltérés van a céloldalon 

olyankor, amikor a forrásoldalon minden megegyezik. Mivel a kontextus hatását a 

fordításra nem vizsgáljuk, 20195 szegmenst tudunk a kísérletben felhasználni. 

6.1.3. Az angol-magyar EU korpusz előkészítése 

Az angol-magyar EU korpusz az acquis communautaire teljes anyagát/fordításait 

tartalmazó bitext korpusz (Steinberger et al 2012). A korpuszt 2013. november 10-én a 

következő webhelyről töltöttem le: 

http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197 

A korpusz technikailag két részből áll: az adattárból, amely több zip fájl 

formájában érhető el, és mind a 23 nyelvet tartalmazza, és a szoftverből, amely 

kétnyelvű TMX-fájlokat állít elő a letöltött adatokból. Mind az angol-magyar, mind az 

angol-német korpusz létrehozásához ezt a programot futtattam. 

A korpuszból csak a 2012-es kiadást használtam fel, amely a 2011-es fordítások 

alapján készült. A 2012-es korpusz angol-magyar nyelvpárban 284282 szegmenst 

tartalmaz. Ezek azonban nem használhatóak fel teljes körűen: vannak a korpuszban 

teljes ismétlődések (ahol a forrásmondat és a célmondat is megegyezik) és részleges 

ismétlődések (ahol a forrásmondat megegyezik, de többféleképp van lefordítva). A 

teljes ismétlődések száma 73481, míg a részlegeseké 7184, így összesen 203617 

szegmenst lehet a kísérletben felhasználnunk. 

6.1.4. Az angol-német EU korpusz előkészítése 

Az angol-német EU korpusz 284072 elemet tartalmaz. Ezek közül az 

ismétlődések száma, amelyben mind a forrás, mind a cél megegyezik, 75720 elem. 

Azon szegmensek száma, ahol a forrás megegyezik, de eltérő fordítást találunk, 5039. 

A ténylegesen felhasználható egységek száma tehát 203313 szegmens. 

 

6.2. Hibabeszúrás a korpuszokba 

A kísérlet során a következő művelet a korpuszok „elrontása” volt: szándékosan 

kihagyás/beszúrás hibákat vezettem be a korpusz egyes szegmenseibe. Az angol-

magyar korpuszokban ezt a feladatot én láttam el, míg az angol-német korpuszoknál 

erre német anyanyelvű, tapasztalt fordítót kértem meg, aki az iránymutatásom – egy 
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általam írt angol nyelvű útmutató – alapján dolgozott. A cél az volt, hogy szavakat ne 

módosítsunk, csupán töröljünk vagy beszúrjunk, hiszen a kísérlet szóalapú. 

A korpusz elrontását úgy végeztük, hogy a TMX állományokat a memoQ 

fordítástámogató rendszerbe töltöttük a TMX szűrő segítségével, és ezek után 

véletlenszerűen kiválasztott szegmensekből vagy kitöröltünk a céloldalon, vagy 

beszúrtunk a céloldalon. A kitörölt információ esetében színes kijelöléssel megjelöltük 

a forrásoldalon, hogy milyen információtartalmat távolítottunk el. A beszúrások 

esetében a céloldalon beszúrt szöveget emeltük ki színes kijelöléssel. Mivel a memoQ 

fordítástámogató rendszer képes a verziókezelésre, ezért a kétnyelvű fájlból (amely 

most már XLIFF kétnyelvű szabványformátumban érhető el) tökéletesen látszik, 

milyen módosításokat tett a hibákat beszúró személy. Így minden olyan szegmensben, 

amelyet mesterségesen módosítottunk, van változáskövetés és kiemelés is. A 

módosításokat az angol-magyar Hunglish korpusz kivételével korpuszonként kb. 100-

100 szegmensen végeztük el. A Hunglish korpusz esetében kb. 500 szegmenst 

„rontottam el”, mivel ezt a korpuszt használtam a következő fejezetben ismertetett 

automatikus ellenőrzés finomhangolására, kiértékelésére. 

A hibák beszúrása során a következő problémákkal találkoztunk: 

- A célmondatokból való kihagyás (azaz: a forrásnyelven meglévő 

információegységek kitörlése a céloldalról) gyakran szintaktikai hibássá teszi a 

mondatot, így egy új hibafajta jelentkezik, amelynek felismerése megfelelő 

nyelvi eszközök segítségével egyszerűbb a kihagyás tényének felismerésénél. 

Ezeket valószínűleg a lektorok is könnyedén észreveszik. Próbáltunk arra 

törekedni, hogy a forrásszövegből való kihagyások esetén grammatikus 

mondatok maradjanak, de néha előfordult olyan mondat, amelynél ez a 

kritérium kicsit csorbult. 

- A célmondatokba történő beszúrás nem mindenhol lehetséges, pontosan a 

szintaxis megtartása miatt. Voltak olyan szegmensek, ahol beszúrási hibát nem 

lehetett bevezetni a kötött szintaxis miatt, kivéve, ha zárójelbe tett 

magyarázatot írunk. 

- A „félszavak” szintén problémát okoztak: sokszor a céloldali törlés csupán egy 

összetett szó egyik elemének eltávolítását jelenti, ami az egész szavas törlés 

elvét sérti. Ilyenkor nem egyértelmű, hogy félrefordításról vagy kihagyásról 

van szó. Ezeket is próbáltuk minimalizálni, de mégis előfordul erre pár példa, 
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főleg az angol-német szövegeknél (ahol az angolban egy szó sokszor a 

németben egy szóösszetétel részeként jelenik meg). 

- A kohéziós elemek miatt is előfordulhat a formális megfelelés hiánya. Ezek 

sajnos elkerülhetetlenek, így külön vizsgálat tárgya lehet a kohéziós elemek 

értékelése a beszúrás/kihagyás vizsgálatában. 

 

A hibák bevezetése során törekedtünk arra, hogy a beszúrt/kihagyott szavak 

számában és a beszúrási/kihagyási helyek számában is tegyünk különbséget. A 

beszúrás/kihagyás esetében 1, 2, 3 szavas elemeket különböztettünk meg, amelyeket 1, 

2 vagy 3 helyre szúrtunk be. A „This is a text” példamondat esetében ilyen beszúrások 

például (az első érték azt mutatja, hány helyen szúrtunk be szavakat, a továbbiak pedig 

azt, hogy hány szót szúrtunk be az egyes helyeken): 

 

{1,1}: This is a long text. 

{1,2}: This is a text about monkeys. 

{1,2}: This is a long descriptive text. 

{1,4}: This is a long, descriptive chunk of text. 

{2,1,1}: This is a long text segment. 

{2,2,1}: This is a long descriptive text segment. 

 

A beszúrás/kihagyás során tehát a következő kérdések felmerültek: 

- A szegmensben az egyezés szó szerinti vagy kohéziós elemekkel lett 

megvalósítva? 

- Beszúrásról vagy kihagyásról van szó? 

- A beszúrt/kihagyott szavak száma, a beszúrási/kihagyási helyek száma. 

- Volt-e olyan kihagyás, ahol a szóösszetétel egyik része lett kiiktatva? 

 

Arra törekedtünk, hogy a beszúrás/kihagyás esetében csak olyan elemeket 

módosítsunk, amelyek mindkét oldalon megjelennek, és lehetőleg nem félszavakat 

módosítanak. Nem vizsgáltuk a kohéziós elemek hatását a kihagyás/beszúrás 

értékelésére. 

A mellékelt CD-ROM-on található mindegyik korpuszhoz egy-egy XLIFF 

kétnyelvű fájl (az XLIFF-ről részletes leírást ad Krenz és Ramlow (2008)), amelynek 
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kiemelései csak a memoQ fordítástámogató környezetbe beolvasva jelennek meg, 

mivel az XLIFF saját névteret használ. Ez az XLIFF nem tartalmazza a teljes korpuszt, 

azonban tartalmazza a korpusz minden módosított szegmensét és ezen felül más, nem 

módosított szegmenseket. Ez az XLIFF képezte az alapját a következőkben ismertetett 

mintavételezésnek. 

 

6.3. Mintavételezés a korpuszokból és a kísérlet végrehajtása 

A kísérlet célja összevetni az emberi hibafelismerést a szándékosan bevezetett 

hibákkal. Éppen ezért elő kellett állítani egy-egy olyan dokumentumot, amely kiadható 

a lektoroknak lektorálásra. A követelmény az volt, hogy valamilyen arányban a 

dokumentum tartalmazzon rontott szegmenseket és eredeti állapotban meghagyott 

szegmenseket is, továbbá tudjuk lekövetni, hogy melyek voltak a rontott szegmensek – 

úgy, hogy közben a lektor ezt természetesen nem látja. 

A mintavételezés nem volt egyszerű feladat, mivel célom az irányított 

véletlenszerűség bevezetése volt. A véletlenszerűséget pedig csak véletlenszám-

generátor segítségével lehet biztosítani. Éppen ezért munkatársamat megkértem, hogy 

fejlesszen ki egy olyan funkciót a memoQ fordítástámogató környezetbe, amellyel 

készíthetek egy olyan dokumentumot, amelyik tartalmazza az összes módosított (a 

memoQ számára: megjegyzéssel ellátott) szegmenst, továbbá néhányszor annyi nem 

módosított szegmenst is. Az eredmény egy olyan mintavételezési algoritmus lett, 

amely ezt biztosítja, és a „véletlenszerűség” egy szám megadásához kötött: bár az 

eredmény véletlenszerű, ha ugyanezt a számot adom meg még egyszer, ugyanaz a 

szegmenshalmaz fog kijelölődni. A mintavételezés során ez a szám – tetszés szerint 

kiválasztva – a 42 lett. 

A program a dokumentumban zárolja az összes olyan szegmenst, amelyik nem 

esik a kiválasztott szegmensek közé, így a kétnyelvű XLIFF-dokumentum 

elkészítéséhez már csak egy ún. nézetet kellett létrehoznom, amely a nem zárolt 

szegmensek mindegyikét tartalmazza. A lektorokkal való egyeztetés után úgy 

döntöttem, hogy kb. 300 szegmenses dokumentumokat hozok nekik létre, mivel ennél 

nagyobb dokumentum már valószínűleg nem hozott volna változást a tendenciákban, 

és ez még néhány órás munkával átnézhető. Ez tehát az elrontott szegmenseken felül 

kétszer annyi nem módosított szegmenst tartalmazott, így minden egyes korpusz 
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esetében 100 szegmenst kellett volna megjelölniük a lektoroknak: ezt azonban ők nem 

tudták. 

Az így előkészített dokumentumokból két verzió készült: az egyikben még 

látszanak a kijelölések, a másikból ezeket eltüntettük. Az első verzió adja a 

„javítókulcsot”, míg a második verzió megy ki a lektoroknak. Az első verziót a 

mellékelt CD-ROM tartalmazza. A második verzió egy törléssel kinyerhető. 

Ahhoz, hogy a lektorok hatékonyan tudjanak dolgozni, a memoQ rendszer egy 

újabb funkcióját, az LQA-modelleket is felhasználtam. Az LQA-modellek segítségével 

hibatipológiák definiálhatók (többek között a korábban már ismertetett modellek 

mindegyike), saját magunk hozhatunk létre vizsgálni kívánt hibatipológiát. Egy 

nagyon egyszerű hibatipológiát hoztam létre a kísérlethez: ebben csupán két hibatípus 

szerepelt, a félrefordítás és a kihagyás/beszúrás. Nem szerepelt súlyosság, nem voltak 

pontértékek, mivel a célom annyi volt, hogy összevessem a szándékos elrontásokat a 

lektorok hibamegjelölésével. A dokumentumokba betöltöttem ezt a modellt, így 

amikor a lektor leüti a shift+enter billentyűkombinációt, egy ablak jelenik meg (15. 

ábra), amelyből a lektor kiválaszthatja – akár csak a számérték, 1 vagy 2, leütésével – 

hová sorolja a hibát.  

 

15. ábra: A hibakiválasztásra szolgáló párbeszédablak a memoQ programban.
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A kísérlet lefolytatásában nagy segítségemre volt Pándi Veronika, az espell Labs 

munkatársa, aki a lektorokat szerezte. Célom az volt, hogy gyakorlott, profi 

lektorokkal dolgozzam, és ne hallgatókkal. A lektorok ezt a munkát vagy munkaidőben 

végezték, vagy óradíjat kaptak a feladat elvégzéséért, így próbáltam a „valódi” 

munkakörnyezetet szimulálni. Így a lektornak nem állt érdekében a minőség rovására 

átugrani néhány szegmenst, ahogy azt kompenzálatlan munka esetén tehette volna. A 

lektorálást a két célnyelvre 3-3 személy végezte. 

 

6.4. Az eredmények kiértékelése 

Az eredmények kiértékeléséhez először egy Excel-táblázatba vezettem fel az 

adatokat. Minden egyes szegmens egy sor lett, a szegmens száma mellé az első három 

oszlopba bekerült a lektor válasza: 0 értéket írtam be, ha a lektor nem jelölt hibát, 1 

értékkel jelöltem a kihagyás/beszúrás hibafajtát, 2 értékkel pedig a félrefordítást. 

Ezután megjelöltem, volt-e „korpuszrontás” az adott szegmensben, és hogy az beszúrás 

vagy kihagyás volt-e. 1 érték jelenti a kihagyást, 2 a beszúrást. Ezek mellé felvittem, 

hány helyen hány szónyi módosítás volt. Ha például a beszúrás a mondatban egy 

helyen, például a 4. szó után történt, és 2 szavas volt, az első oszlopba kettőt írtam. Ha 

két helyen volt beszúrás, mondjuk 2 szó a 4. szó után, és 1 szó a 10. szó után, az első 

oszlopba kettőt írtam, a másodikba pedig egyet. A beszúrás helyét nem jelöltem, mivel 

ez nem releváns információ a kísérlethez. 

Ezen felül felvittem információt a forrás- és célszegmensek hosszáról is: egy-egy 

oszlopban felsoroltam a forráskarakterek (szóközzel), forrásszavak, célnyelvi 

karakterek és célnyelvi szavak számát. A szó definíciója: minden karakterlánc, amely 

két szóköz között szerepel. Tehát szó például a magában álló kötőjel, de egy szónak 

minősül például a 2011/43/EK kifejezés is. 

Az eredmények kiértékelésének igazi nehézsége az, hogy nincs aranystandard, 

nincs igazi hasonlítási alap. Nem mondhatjuk azt, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 

fordítások közül az, amit nem rontottunk el, tökéletes, pontos fordítás. Minden 

értékelés, így a dolgozat írójának értékelése is, szubjektív, és semmivel nem jobb, mint 

bármely értékelő ítélete. Éppen ezért abból indulunk ki, hogy az el nem rontott fordítás 

lehet tökéletes, de nem biztosan az. Látni fogjuk, hogy van olyan el nem rontott 



 185 

fordítás, amelyet senki nem jelölt meg, van olyan, amelyet 1 lektor, van olyan, amelyet 

2, és van olyan, amelyet mindhárom. Feltételezhetjük, hogy a senki által meg nem 

jelölt fordítás pontos, szimmetrikus, míg azt is feltételezhetjük, hogy a mindhárom 

lektor által hibásnak jelölt fordítás akkor is hibás, ha nem mi rontottuk el – elronthatta 

maga a fordító is. Meg kell vizsgálnunk, mi a helyzet akkor, ha hibásnak tekintjük a 2 

és az 1 lektor által hibásnak minősített fordítást. 

Bár az sem feltétlenül igaz, hogy az általunk elrontott szegmensekben az eredeti 

információtartalomhoz képest van beszúrás vagy kihagyás (lehet, hogy véletlenül pont 

kijavítottunk egy fordítást), ennek valószínűsége elhanyagolható, így azzal a 

feltételezéssel fogunk élni, hogy az általunk módosított szegmens minden esetben 

hibás. Tehát nem minden nem módosított szegmens helyes, de minden módosított 

szegmens hibás. 

6.4.1. A lektorok teljesítménye a hibadefiníció függvényében 

A lektorálás kiértékelése során a 7. táblázatban látható eredményeket kaptuk a 

korpuszainkra. 

 

7. táblázat: A lektorálás eredménye a kísérletben felhasznált korpuszokra. 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Általunk elrontott 

szegmensek közül 

    

0 lektor jelölte 15 17 13 21 

1 lektor jelölte 18 14 19 21 

2 lektor jelölte 28 26 34 38 

3 lektor jelölte 38 44 34 20 

Összesen 99 101 100 100 

Nem módosított 

szegmensek közül 

    

0 lektor jelölte 115 176 154 177 

1 lektor jelölte 55 10 33 11 

2 lektor jelölte 23 4 11 8 

3 lektor jelölte 5 5 5 4 

Összesen 198 195 203 200 

Összes szegmens 297 296 303 300 
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Attól függően, hogy mit tekintünk helyes megoldásnak, a következő táblázatokat 

kaphatjuk (a pontosság mérőszáma a helyesen észrevett és a helyesen nem jelölt 

szegmensek aránya az összes szegmensen belül): 

 

1. Ha úgy tekintjük, csak az a hibás szegmens, amit mi rontottunk el (azaz ha 

legalább egy lektor megjelölt egy el nem rontott szegmenst, tévedett), és ha egy lektor 

észrevette, akkor megtalálták (így akkor nem vették észre, ha senki nem vette észre), a 

8. táblázatban található eredményeket kapjuk. 

 

8. táblázat: Lektorálási eredmények (akkor találat, ha bárki megtalálta) 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Helyesen 

észrevették 

84 (28,28%) 84 (28,38%) 87 (28,71%) 79 (26,33%) 

Nem vették észre 15 (5,05%) 17 (5,74%) 13 (4,30%) 21 (7%) 

Helyesen nem 

jelölték 

115 (38,72%) 176 (59,46%) 154 (50,83%) 177 (59%) 

Tévesen 

bejelölték 

83 (27,95%) 19 (6,42%) 49 (16,17%) 23 (7,66%) 

Összes szegmens 297 296 303 300 

Pontosság 67% 87,84% 79,54% 85,33% 

 

2. Ha úgy tekintjük, az is hibás szegmens, amelyet bárki annak jelölt, és ha egy 

lektor észrevette a hibát, az már jó, a 9. táblázat eredményeit kapjuk. 

 

9. táblázat: Lektorálási eredmények (akkor találat,  

ha bárki megtalálta, és akkor hiba, ha bárki bejelölte) 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Helyesen 

észrevették 

167 (56,23%) 103 (34,80%) 136 (44,88%) 102 (34%) 

Nem vették észre 15 (5,05%) 17 (5,74%) 13 (42,90%) 21 (7%) 

Helyesen nem 

jelölték 

115 (38,72%) 176 (59,46%) 154 (50,83%) 177 (59%) 

Tévesen 

bejelölték 

0 0 0 0 

Összes szegmens 297 296 303 300 

Pontosság 94,95% 94,26% 95,71% 93% 
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3. Ha úgy tekintjük, az a hibás szegmens, amelyet mi rontottunk el, és csak akkor 

vették észre, ha mindhárom lektor észrevette, a 10. táblázat eredményeit kapjuk. 

 

10. táblázat: Lektorálási eredmények (akkor találat, ha mindhárom észrevette). 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Helyesen 

észrevették 

38 (12,79%) 44 (14,86%) 34 (11,22%) 20 (6,67%) 

Nem vették észre 61 (20,54%) 57 (19,26%) 66 (21,78%) 80 (2,67%) 

Helyesen nem 

jelölték 

193 (64,98%) 190 (64,19%) 198 (65,35%) 196 (65,33%) 

Tévesen 

bejelölték 

5 (1,68%) 5 (1,69%) 5 (1,65%) 4 (1,33%) 

Összes szegmens 297 296 303 300 

Pontosság 77,78% 79,05% 76,57% 72% 

 

4. Ha úgy tekintjük, az is hibás szegmens, amelyet bárki annak jelölt, és csak 

akkor vették észre, ha mindhárom lektor észrevette, a 11. táblázat eredményeit kapjuk. 

 

11. táblázat: Lektorálási eredmények (akkor hiba, ha bárki bejelölte,  

és akkor találat, ha mindhárom észrevette) 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Helyesen 

észrevették 

43 (14,48%) 49 (16,55%) 39 (12,87%) 24 (8%) 

Nem vették észre 139 (46,80%) 71 (23,99%) 110 (36,30%) 99 (33%) 

Helyesen nem 

jelölték 

115 (38,72%) 176 (59,46%) 154 (50,83%) 177 (59%) 

Tévesen 

bejelölték 

0 0 0 0 

Összes szegmens 297 296 303 300 

Pontosság 53,20% 76,01% 63,70% 67% 

 

5. A „középút”: ha úgy tekintjük, az is hibás szegmens, amelyet legalább ketten 

annak jelöltek, és csak akkor tekintjük úgy, hogy észrevették, ha legalább két lektor 

észrevette, a 12. táblázat eredményeit kapjuk. 
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12. táblázat: Lektorálási eredmények (akkor hiba, ha legalább ketten bejelölték,  

és akkor találat, ha legalább ketten bejelölték) 
 Hunglish EN-HU memoQ EN-DE EU EN-HU EU EN-DE 

Helyesen 

észrevették 

94 (31,65%) 79 (2,67%) 84 (27,72%) 70 (23,33%) 

Nem vették észre 33 (11,11%) 31 (10,47%) 32 (10,56%) 42 (14%) 

Helyesen nem 

jelölték 

115 (38,72%) 176 (59,46%) 154 (50,83%) 177 (59%) 

Tévesen 

bejelölték 

55 (18,52%) 10 (3,38%) 33 (10,89%) 11 (3,67%) 

Összes szegmens 297 296 303 300 

Pontosság 70,37% 86,15% 78,55% 82,33% 

 

Nem vizsgáltuk a következő lehetőségeket (de a fenti adatok alapján lehetséges): 

- hibás az, amit annak jelöltünk, megtalálták, ha 2 lektor megtalálta, 

- hibás az is, amit 1 lektor hibásnak jelölt, megtalálták, ha 2 lektor megtalálta, 

- hibás az is, amit 2 lektor hibásnak jelölt, megtalálták, ha 1 lektor megtalálta, 

- hibás az is, amit 2 lektor hibásnak jelölt, megtalálták, ha 3 lektor megtalálta, 

- hibás az is, amit mindhárom lektor hibásnak jelölt, megtalálták, ha 1 lektor, 2 

lektor vagy 3 lektor megtalálta (3 különböző eset). 

 

Milyen a hibadefiníció hatása a hibák bejelölésére? A 16. és 17. ábrán láthatjuk a 

hibadefiníció és a találatdefiníció összefüggését a négy különböző korpusz (Hunglish 

EN-HU, memoQ súgó EN-DE, EU EN-DE, EU EN-HU) esetében. Látható, hogy a 

Hunglish korpusz esetében jóval nagyobb a „kilengés”, mint a többi korpusznál. 

A 13. táblázat azt mutatja meg, hogy a hibadefiníciók és találatdefiníciók 

szélsőértékei között hányszoros eltérés lehet. A „tévesen bejelölték” kategória esetében 

a minimumérték nulla volt, amellyel nem oszthatunk, ezért ott a nullánál eggyel 

nagyobb minimumértéket (korpusztól függően ez 4 vagy 5) vettem osztóként. 
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16. ábra: A hiba- és találatdefiníció hatása a Hunglish, a memoQ és a német EU 

korpusz esetén. 
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17. ábra: A hiba- és találatdefiníció hatása a magyar EU korpusz esetében. 

 
 

13. táblázat: A hiba- és találatdefiníció hatásának nagyságrendje. 

 Hunglish 

EN-HU 

memoQ súgó 

EN-DE 

EU EN-DE EU EN-HU 

Helyesen 

észrevették 

4,39 2,34 5,1 4 

Nem vették 

észre 

9,27 4,18 4,71 8,46 

Helyesen nem 

jelölték 

1,68 1,07 1,11 1,29 

Tévesen 

bejelölték 

16,6 3,8 5,75 9,8 

 

Amint látható, a különböző hiba- és találatdefiníciók alapján az egyes 

kategóriákban az eltérés legalább 1,07-szeres, legfeljebb 16,6-szoros a korpuszaink 

esetében. Mi adja ezt a különbséget?  

 

1. A szegmensek vitatható jellege. Minden kategóriában a legalacsonyabb az 

eltérés a memoQ angol-német súgójának korpuszán, tehát itt a lektorok között a 

legnagyobb az összhang. Ez a korpusz stílusútmutatóval, lektorálás mellett készült, és 

végig ugyanazok fordították. A legrosszabbak az értékek a Hunglish korpusz esetében. 
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Ez nyílt forráskódú szoftverek fordításait tartalmazza, meg nem jelölt helyekről, ahol 

abban sem vagyunk biztosak, hogy lektorálás történt-e. A „helyesen nem jelölték” 

kategória önmagában fontos mutatószám, azonban ne tévesszen meg minket a kis 

különbség a minimum-maximum között a többi kategóriához képest, hiszen itt a 

legnagyobb a szegmensszám – ez az alacsony arány 200 nem hibás szegmensnél akár 

80 szegmens eltérést is jelenthet. 

2. A lektorok „lektori túlfűtöttsége”. Bár ennyi adatból, 12 lektor adatsorából 

nem lehet még okokat leszűrni, ellenőrizendő hipotéziseket felállíthatunk. Érdemes 

összehasonlítani a két német korpusz és a két magyar korpusz adatait. A német 

lektoraink inkább nem jelöltek meg egy szegmenst, mint hogy tévesen megjelöljék azt. 

El nem rontott szegmenst a memoQ súgójánál 19 esetben, a német EU-s korpusznál 23 

esetben jelöltek meg. Ugyanez a magyar lektoroknál az EU-s korpusznál 49 eset, a 

Hunglish korpusznál 83 eset. Mindhárman azonban ugyanazt az el nem rontott 

szegmenst mind a magyar, mind a német lektorok esetében az összes korpusznál 

csupán négyen vagy öten jelölték meg. Mivel a magyar és a német EU-s fordítási 

korpusz ugyanazon feltételek között készült, ugyanazokat az anyagokat tartalmazza, a 

fordítók ugyanolyan jellegű versenyvizsgát tesznek, a két korpusz lektorálási 

összevetése érdekes. Meg kell jegyezni, hogy a német az EU hivatalos nyelve, ezért 

valamennyi anyag az angol-német korpuszban angolra fordítás, németül eredeti. Az 

EU statisztikái alapján a németül írott dokumentumok aránya viszont annyira 

elenyésző, hogy ennek a ténynek az összehasonlításra szignifikáns eredménye nem 

lehet. Tehát ez a különbség vagy a fordított/kiadott anyagok színvonalában mutat 

különbséget, vagy azt mutatja, hogy az egyes nyelvek beszélőinek a lektorálási szintje 

különbözik. 

A fenti adatokból egyértelműen kimondható, hogy a hibadefiníciónak és a 

találatdefiníciónak szignifikáns hatása van a hibák számára. 

6.4.2. Az egyes lektorok teljesítményének értékelése 

Nézzük meg most, milyen hipotéziseket tudunk felállítani az egyes lektorok 

teljesítményének megvizsgálása során? Az egyéni értékelés összegzését a 14. táblázat 

mutatja be. A módosított szegmens megjelölése azon szegmensek számának összege, 

amelyet az adott lektor megjelölt, és a korpusz elrontása során ezeket módosítottuk. A 

módosítatlan szegmensek azok, amelyeket a lektor megjelölt, de mi nem 
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módosítottunk. A találati arány (recall) azt mondja meg, hogy a lektor által megjelölt 

összes szegmens közül hány százalék volt ténylegesen megjelölendő, azaz „elrontott”. 

Úgy számítjuk ki, hogy a módosított szegmensek megjelölt számát osztjuk a lektor 

által megjelölt összes szegmenssel (a kettő összegével). A kihagyási arány azt mondja 

meg, hogy a lektor az elrontott szegmensek közül hány százalékot nem talált meg. 

Ehhez a korpusz összes elrontott szegmensének számából kivonjuk a lektor által 

megjelölt módosított szegmensek számát, és ezt osztjuk a korpusz összes elrontott 

szegmensének számával. 

 

14. táblázat: A lektorok teljesítményének egyéni értékelése. 

Lektor 

azonosítója 

Módosított 

szegmens 

megjelölése 

Módosítatla

n szegmens 

megjelölése 

Összes 

szegmens 

megjel. 

Találati 

arány 

Kihagyási 

arány 

Hunglish 1 73 65 138 52,90% 26,26% 

Hunglish 2 50 10 60 83,33% 49,49% 

Hunglish 3 65 41 106 61,32% 34,34% 

EU EN-HU 1 67 34 101 66,33% 33,00% 

EU EN-HU 2 48 6 54 88,89% 52,00% 

EU EN-HU 3 74 30 104 71,15% 26,00% 

EU EN-DE 1 62 15 77 80,52% 38,00% 

EU EN-DE 2 43 11 54 79,63% 57,00% 

EU EN-DE 3 52 13 65 80,00% 48,00% 

memoQ EN-DE 1 69 12 81 85,19% 31,68% 

memoQ EN-DE 2 63 12 75 84,00% 37,62% 

memoQ EN-DE 3 66 9 75 88,00% 34,65% 

 

A táblázat találati aránya és kihagyási aránya a 18. és 19. ábrán látható. 
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18. ábra: Az egyes korpuszok egyes lektorainak találati aránya. 

 
19. ábra: Az egyes korpuszok egyes lektorainak kihagyási aránya. 
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- a magyar lektorok közül egy-egy lektor „biztosra ment”: igen kevés hibát jelölt 

meg, de a találati aránya magas, ám így a kihagyási aránya is az, 

- a másik két-két magyar lektor több hibát jelzett, mint amennyit mi ténylegesen 

beszúrtunk a szegmensekbe, 
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- érdemes a német lektorok pontossági arányát összevetni: egyenletesen hozták a 

80-90%-os pontosságot, kis szórással (az átlag 80,05% és 85,73%). 

 

Mi olvasható még le? Rossz hír a fordítás megrendelőinek, hogy úgy tűnik, a 

lektorok a kihagyási és beszúrási hibák jelentős részét, legalább 35-45%-át nem 

találják meg. A memoQ súgó esetén az átlag 34,65%, a Hunglish korpusz esetében 

36,69%, az angol-magyar EU korpusz esetén 37%, az angol-német EU korpusz esetén 

pedig 47,6% volt. A legalaposabb lektor a hibák 26%-át nem találta meg, míg az egyik 

német lektor a hibák 57%-át nem találta meg. 

Van-e összefüggés az összes szegmens megjelölése, a találati arány és a 

kihagyási arány között? Empirikus korrelációt számoltam a három adatsor között, és a 

következő eredményeket kaptam:  

1. minél több szegmenst jelöl meg egy lektor, annál alacsonyabb lesz a találati 

arány és a kihagyási arány is: a negatív korreláció igen erős, -0,88 és -0,85. A találati 

arány csökkenése rossz hír, viszont ez azt mutatja, hogy a szegmensek közül nagy 

valószínűséggel azokat jelöljük meg, amelyek hibásak, viszont olyanokat is 

megjelölünk, amelyek nem hibásak. 

2. a találati arány és a kihagyási arány is együtt mozog, itt a korreláció 0,54. 

Tehát: minél magasabb a találati arány, annál magasabb a kihagyási arány is. 

 

Ezekből leszűrhető, hogy vagy a lektorok munkájukban nem precízek, vagy a 

beszúrási/kihagyási hiba megítélése nem egységes a különböző lektorok között – én az 

utóbbi értelmezés felé hajlok, azonban az okok megfejtése további vizsgálatokat 

igényelne még, például think-aloud protokollal. 

 

6.4.3. Hat-e a szegmenshossz a lektorok teljesítményére? 

Felmerül az a kérdés, hogy a szegmenshossz hogyan hat a lektorálás sikerére, 

azaz ha növekszik a szegmenshossz, vajon elmondhatjuk-e, hogy növekszik a lektorok 

hibázási aránya? A szegmenshosszt négyféleképp lehet értelmezni: a forrásnyelvi 

karakterek száma, a forrásnyelvi szavak száma, a célnyelvi karakterek száma és a 

célnyelvi szavak száma. Az egyes szegmensekről mind a négy adatot felvittem egy 

Excel-táblázatba. Nem meglepő, hogy ezen adatok között erős a korreláció, a Pearson-
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féle korrelációs érték minden korpusz esetében 0,95 felett van. Ez azt jelenti, hogy 

bármelyik értékkel is számolok, a lektorok megbízhatósága és a vizsgált érték között 

nem lesz statisztikailag szignifikáns eltérés. Van azonban még egy érték, amelyet 

érdemes a vizsgálatokba bevenni: ez pedig a célszegmens és a forrásszegmens 

hosszának aránya. Ez abból a feltételezésből (pl. Frankenberg-Garcia 2004) indul ki, 

hogy a fordítás során általában hosszabb szövegek keletkeznek, és ha ez a hosszarány 

kiugróan eltér az általános hosszaránytól, az feltűnő lehet a lektor számára (és ilyen 

esetekben jobban figyel a lektor). Mivel a négy hosszérték között jelentős a korreláció, 

ezért úgy döntöttem, a vizsgálatot csak a forrásnyelvi karakterre és a célnyelvi és a 

forrásnyelvi karakterek arányára végzem el. 

Mivel a szegmenshossz normál eloszlást mutat, és ezáltal az arányszám is, 

alkalmazható a Pearson-féle korrelációs együttható. A korrelációt a szegmenshossz és 

a hosszarány, továbbá a lektori döntés helyessége között mérem a négy korpuszon. A 

lektori döntés helyessége két értéket vehet fel:  

értéke 1, ha  

a. a lektor nem jelölt meg olyan szegmenst, amelyből nem töröltünk,  

b. a lektor megjelölt olyan szegmenst, amelyből töröltünk,  

értéke 0 pedig, ha  

c. a lektor nem jelölt meg olyan szegmenst, amelyből töröltünk, vagy  

d. a lektor megjelölt olyan szegmenst, amelyből nem töröltünk. 

 

A korrelációszámítás eredményeit a négy korpuszra a 15. táblázat foglalja össze. 

 

15. táblázat: A szegmenshossz és a lektori döntés helyessége közötti korreláció. 

 Hunglish   

EN-HU 

EU EN-HU EU EN-DE memoQ help 

EN-DE 

Forrásszegmens 

hossza és lektori 

döntés helyessége 

0,093468 -0,10232 -0,07497 0,027277 

Szegmenshossz-

arány és lektori 

döntés helyessége 

0,16515 -0,0563 0,03339 -0,015167 
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A kapott adatok korpuszonként teljesen eltérőek, semmiféle magyarázóerővel 

nem bírnak, tehát levonhatjuk a következtetést, hogy a szegmenshossz illetve a 

szegmenshossz-arány és a kihagyás-beszúrás észrevételével kapcsolatos lektorálási 

siker között semmilyen szignifikáns kapcsolat nincs. 

 

6.5. Összefoglalás 

A kísérlet során a következő összefüggésekre derült fény: 

- Az, hogy mit tekintünk hibának (az elrontott szegmenseket vagy az elrontott és 

a bejelölt szegmensek összességét), jelentős hatással van a lektorálási 

eredményekre a több lektoros kísérletek során. Érdemes tehát előre 

megállapodni ebben. 

- A beszúrási/kihagyási hiba megítélése minden bizonnyal nem egységes a 

lektorok között. Valószínűleg ez az ekvivalencia nem egységes értelmezését 

jelenti. Ezt a témát érdemes lenne részletesebben megvizsgálni. 

- Ha a lektoroknak megmondjuk, hány szegmenst kérünk lektorálni, minden 

egyes megjelölt újabb szegmens nagy valószínűséggel még hibás szegmens 

lesz. Azaz a lektorok fejében valószínűleg egy hibakontinuum él, és az 

ekvivalencia nem egységes értelmezése a hibahatár nem egységes értelmezése. 

- A lektorok a szándékosan beszúrt kihagyási/beszúrási hibák jelentős részét, 

legalább 35-45%-át nem találták meg. 

- Érdekességképpen megemlíthetjük, hogy a német lektorok és a magyar 

lektorok között jelentős különbséget fedeztünk fel: a németek inkább kevesebb 

hibát jelöltek meg, de azok között a pontosság magas: 79,63-88% pontossággal 

találkoztunk. A magyar lektorok több hibát jelölnek meg általában, itt 52,90-

88,89% pontossággal találkoztunk. Ahhoz nem született elég adat, hogy 

megállapítsuk, ez általános jelenség-e, azonban az eredmények alapján érdemes 

kutatást kezdeményezni a különböző lektori tradíciók vizsgálatára, illetve 

megvizsgálni az oktatás és kultúra szerepét. 
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7. Kihagyások és beszúrások – kísérlet a nyelvfüggetlen gépi 

lektorálássegítésre 
Az előző fejezetben kiértékeltük az emberi lektorálás megbízhatóságát a 

kihagyások és beszúrások megállapítására. Láthattuk, hogy az emberi lektorálás sem 

talál meg minden kihagyást és beszúrást, és hogy a hibakategória, bár első látásra 

egyértelműnek tűnik, a gyakorlatban korántsem egyértelmű. Az 5. fejezetben pedig 

láthattuk, hogy ennek az ellenőrzésnek az automatizálására semmilyen kísérlet nem 

volt eddig. 

Az információtartalom hiányának megállapításához vajon szükség van 

nyelvismeretre, vagy lehetséges statisztikai módszereket alkalmazni? Az elmúlt 

évtized bemutatta, hogy szakszövegeken megfelelő korpusznagyság mellett elég 

megbízhatóan működik a statisztikai gépi fordítás. Ezek után logikusnak tűnik hasonló 

módszereket alkalmazni a lektorálásra is. Ebben a fejezetben egy kísérletet teszek a 

kihagyások és beszúrások számítógéppel történő kiértékelésére, és értékelem a kísérlet 

eredményét. 

 

7.1. A kísérlet bemutatása 

7.1.1. A „múzsa” módszerének bemutatása 

A kísérlet kiindulópontja a „múzsa”, amely a dolgozat írásakor már 

rendelkezésre állt. A „múzsa” a memoQ fordítástámogató program megoldása a 

korpuszkivonatolásra, amely kétnyelvű korpuszból kifejezéspárokat épít, és a gépelés 

közben ezeket felajánlva segíti a fordítás termelékenységét. A „múzsa” az algoritmus 

fantázianeve, a következőkben erre múzsaként fogok hivatkozni, idézőjel nélkül – 

ezáltal elkülönítve minden más hasonló algoritmustól. A következőkben bemutatom a 

múzsát, amelynek kifejlesztése 2012-ben történt, és amelynek kifejlesztésében a 

dolgozat szerzője is aktívan részt vett. A fejlesztés vezetője Dr. Juhász Sándor, a BME 

docense volt, a fejlesztés szerzői joga a Kilgray Kft.-é. 

A múzsa tudományos előzményei között megemlíteném a TransType projektet 

(Langlais-Foster-Lapalme 2000), amely a gépelés során javasol gépi fordítási 

megoldásokat a mondat befejezésére, és amelynél a fordító billentyűleütéssel (azaz 

továbbgépeléssel) tudja azt jelezni a rendszernek, hogy a fordítás rossz. Ez alapján a 
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rendszer a fordító elképzeléseinek megfelelő új befejezést javasol.  A másik előzmény 

a CAITRA (Koehn & Haddow 2009) projekt, amely már, a múzsához hasonlóan, 

rövidebb egységeket ajánl fel a fordító számára a teljes befejezés helyett. Ez a rendszer 

a Moses gépi fordítási rendszerre épül, és a weben kipróbálható bizonyos 

nyelvkombinációkban (www.caitra.org). 

A meghozott döntések alapján a múzsa elsősorban nem a statisztikai gépi 

fordításra épül, hanem adatbányászati eszközökkel operál, a tanító korpusz forrás- és 

céloldali gyakori elemhalmazainak együttes előfordulását vizsgálja. 

A múzsa alapvető működése a következő: a tanítókorpusz mondatpárjait a kis- és 

nagybetűk részleges megőrzése mellett szavakra bontjuk, a szavakat számokkal 

helyettesítjük, és kiválasztjuk közülük a kulcsszavakat. Kulcsszavak azok a szavak, 

amelyek nem fordulnak elő túl gyakran, de nem is túl ritkák. A betanítás során a 

forrás- és céloldal kulcsszavainak, illetve az ezekből képzett összetett kifejezéseknek 

(melyben már nem csak kulcsszavak szerepelhetnek) együttes előfordulását vizsgáljuk 

a tanítókorpuszban. A tanítás eredménye az egy bizonyos szintnél gyakrabban 

előforduló célnyelvi kifejezések forrásnyelvi kulcsszavak szerint kereshető listája lesz. 

A fenti kifejezések mindig folytatólagos szövegek lesznek, melyeket direkt módon kell 

megtalálnunk a fordítandó szövegben (felcserélt, kihagyott, vagy beékelt szavakat 

egyik oldalon sem kezelünk).  

A betanítás során olyan táblázatot készítünk, amelyben egy forrásnyelvi 

kifejezéshez egy vagy több célnyelvi kifejezést rendelünk pontszámmal (mekkora a 

valószínűsége az összekapcsolódásnak) és támogatottsággal (hány mondatpárból 

következtettünk erre). Az algoritmus bemenete egy lista, amely M darab, forrás- és 

célnyelven összepárosított szegmenst tartalmaz. 

A legfontosabb probléma, hogy szegmenspárokban megtaláljuk azokat a szó-N-

grammokat (szavakat, szóketteseket, szóhármasokat stb.), melyek egymás fordításai. 

Ismert nehézségek: 

• egy szónak nem feltétlenül egy szó a fordítása, hanem több is lehet 

(megérkeztem => I have just arrived), 

• vannak egynél több helyes fordítással rendelkező szavak (megy => 

goes, walks, drives), 

• többesszámú, ragozott és igekötős alakok kezelése. 
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Vizsgáljuk meg először a valószínűségszámítási problémát! Tételezzük fel, hogy 

a forrásnyelvünk S, és a célnyelvünk T (a source és target angol szavakból). A 

forrásnyelvi kifejezéseket jelölje s, a célnyelvűeket t. Ahhoz, hogy az angol bemenetre 

francia kifejezéseket adjunk, szükséges az angol és francia kifejezések saját és együttes 

gyakoriságának a kiszámítása. 

Egy N (itt 100) szegmensből álló korpuszban egy speciális s (red) és t (rouge) 

string előfordulását mutatja be a 16. táblázat. 

 

16. táblázat: A red és rouge string előfordulásai egy fiktív, 100 elemű korpuszban. 

angol (S) francia (T) előfordulás darabszám 

nincs „red” nincs „rouge” 90 

* red * * rouge * 8 

nincs „red” * rouge * 1 

* red * nincs „rouge” 2 

 

P(s) a forrásnyelv egy szavának relatív előfordulási gyakorisága. Ezt úgy 

számítjuk ki, hogy megszámoljuk, hány olyan forrásszegmens van, amelyekben s 

(egyszer vagy többször) előfordul – ezt hívjuk C(s)-nek. C(s)-t ezután elosztjuk a 

korpusz méretével: 

P(red) = 10/100 = 0,1 

 

Analóg módon P(t) a célnyelv egy szavának relatív előfordulási gyakorisága. Ezt 

úgy számítjuk ki, hogy megszámoljuk, hány olyan célszegmens van, amelyekben t 

(egyszer vagy többször) előfordul – ezt hívjuk C(t)-nek. C(t)-t ezután elosztjuk a 

korpusz méretével: 

P(rouge) = 9/100 = 0,09 

 

P(s,t) a forrásnyelv egy s szavának együttes előfordulása a célnyelv egy t 

szavával, számítása: C(s,t) / N: megszámoljuk azokat a szegmenseket, ahol a 

forrásoldalon szerepel az s, a céloldalon a t, majd elosztjuk a korpusz méretével.  

P(red, rouge) = 8/100 = 0,08. 

 



 200 

P(s|t) feltételes valószínűség, azt adja meg, hogy mi a valószínűsége annak, hogy 

s szerepel a forrásoldalon, ha a céloldal tartalmazza t-t. Számítása: P(s,t) / P(t), itt 

0,08/0,09 = 0,89. P(t|s) feltételes valószínűség, azt adja meg, hogy mi a valószínűsége 

annak, hogy t szerepel a céloldalon, ha a forrásoldal tartalmazza s-t. Számítása: P(s,t) / 

P(s), itt 0,08/0,01 = 0,8. 

 

A valószínűségszámítás néhány tétele szerint: 

(1) P(s,t) =  P(t|s) * P(s) = P(s|t) * P(t)   (a számítás módjából következik)  

(2) P(t|s) = P(s|t) * P(t) / P(s)  (Bayes-szabály, az (1)-ből levezethető) 

(3) P(s|t) = P(t|s) * P(s) / P(t)   (Bayes-szabály, az (1)-ből levezethető)

  

Kiindulópontnak a statisztikai gépi fordítást tekintettünk, amiről jó összefoglalást 

ad Brown (Brown et al. 1990). Ez a módszer azonban teljes mondatok gépi fordítását 

tűzi ki célul, s a valószínűségi probléma közelítő megoldásához öt egymásra épülő, 

egyre összetettebb modellt valósít meg. A múzsa fejlesztése során a saját célkitűzésünk 

ennél jóval szerényebb volt, hiszen „csak” a teljes mondatnál rövidebb, együtt 

előforduló kifejezéseket kívánjuk egymásnak valószínűségi alapon megfeleltetni, ami 

alig több, mint Brown (Brown et al. 1990) rendszerében az első modell. Szempont volt 

továbbá, hogy a múzsa betanítása egy mai átlagos számítógépen is reális 

időráfordítással elvégezhető legyen. 

Mindezen megfontolásokból úgy döntöttünk, hogy a múzsa betanításához 

valamilyen egyszerűbb modellt fogunk alkalmazni. Itt kétféle lehetőség jöhet 

számításba, az egyik a fent látott feltételes valószínűségen alapul, a másik korreláció 

jellegű. A korrelációs modellben egy t kifejezést akkor tekintjük s fordításának, ha a 

két kifejezés együttes előfordulása a külön-külön előfordulásokhoz képest nagy. 

Első közelítésben nem törődünk azzal, hogy melyik kifejezés melyik másiknak a 

fordítása, hanem egyszerűen minden si forráskifejezésre azt vizsgáljuk, hogy milyen 

gyakran jelenik meg vele együtt egy tj kifejezés a céloldalon. Ez nem más, mint az 

egyszerű feltételes valószínűség: P(s,t) / P(s). 

Gond lehet viszont, hogy az s és a t kifejezés nem fordításai egymásnak, de az s 

előfordulása nagy valószínűséggel t előfordulásával jár (pl. a „programbizottság” nem 

fordítása sem a „committee”-nek sem a „program”-nak, mégis mindkettő megjelenik a 

céloldalon), vagyis P(t|s) = P(s,t) / P(s) magas, de visszafelé már nem igaz,             
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P(s|t) = P(s,t) / P(t) lehet jóval kisebb is. A probléma ezzel a mértékkel az, hogy bár a 

fordítási tipp generálásnál jó: 

• a „programbizottság” fordításaként megkapjuk a „program” és a 

„committee” szavakat egyaránt,  

• sőt, a „programbizottságban” kifejezés is tartalmazni fogja mindkét 

részfordítást, 

ám 

• a részszavak helyett jobb lenne egyetlen „program commitee” 

• a feltételes valószínűség használata elrontja a múzsagenerálás 

szimmetriáját, csak egy irányba működik ettől fogva a tanítás, a másik 

nyelvi irányba már nem 

• minden magyar mondat nagy valószínűséggel generálja a „the”, „a” vagy 

„is” szavakat is. 

 

Ez a megoldás a jelen dolgozat céljaira megfelelne. Azért döntöttünk a 

korrelációs megoldás használata mellett, mert a múzsa célja nem kifejezetten a 

beszúrások-kihagyások kiértékelése, hanem a fordító számára javaslatok felkínálása. 

Vizsgáljuk meg tehát, hogy támaszkodhatunk-e a hagyományos korrelációs 

együtthatóra a kifejezéspárok megfelelőségének meghatározáshoz! 

Összesen van N darab mondatpárunk (a mondatpárt jelöljük M-mel), amelyhez 

tartozik egy-egy forrás- és célmondat (Si, Ti). Ebben szeretnénk az s forrásnyelvi és t 

célnyelvi kifejezés egymáshoz fűződő viszonyát felderíteni. Jelölje Xi(s), ahol s egy 

kifejezés, amely megtalálható az i. forrásnyelvi mondatban, az s kifejezés 

előfordulásainak számát az i. mondat forrásoldalán. Hasonló módon definiáljuk a 

céloldalra az Yi(t) valószínűségi változót. Feltesszük, hogy ezek a valószínűségi 

változók a korpusz minden mondatában (egy nyelvi oldalon) egymástól független 

számban fordulnak elő (a megjelenő mondatok egymástól függetlenek, ez kicsiben 

nem igaz, nagyobb korpuszban már sokkal inkább). A betanító korpusz alapján 

számolható ennek a közös X(s) , illetve Y (t)  empirikus eloszlása (milyen 

gyakorisággal nem szerepel a kifejezés, milyen gyakorisággal szerepel egyszer, kétszer 

stb.). 

Az így számolt empirikus eloszlásokból számolható ki a véletlen változó várható 

értéke, valamint szórása és a korrelációjuk. A várható érték (kiszámításának módja 
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átlagszámítás): 𝐸 𝑋 𝑠 = 𝑋!(𝑠)!
!!! /𝑁. A szórásnégyzet (az egyes elemek várható 

értéktől való eltérésének négyzeteinek összege): 𝐷! 𝑋 𝑠 = !
!!!

𝑋! 𝑠 −!
!!!

𝐸 𝑋 𝑠
!
. Ezek hasonlóan igazak Y(t)-re is. 

A korreláció képlete empirikus eloszlás esetén: 

𝑅 𝑋 𝑠 ,𝑌 𝑡 = !
! ! ! !(!(!))

!
!

𝑋! 𝑠 − 𝐸 𝑋 𝑠 𝑌! 𝑡 − 𝐸 𝑌 𝑡!
!!!  

Ez a korreláció mennyiség szimmetrikus, figyeli a mondaton belüli többszöri 

előfordulást, és -1 és 1 között van, viszont a toldalékolt szavak a korrelációt elrontják: 

• az előző változat automatikusan adja a pohár, pohara, poharat, üveg, üveget 

=> glass összefüggést, de itt a különböző alakok és a glass között nem 

biztos, hogy kialakult elegendő korreláció. 

• az olyan alakokra, mint a „a pohárban” viszont remélhetőleg érkezik majd 

az „in the glass”, feltéve, hogy elegendően gyakori kifejezésnek találjuk 

majd. 

 

Többféle asszociációs teszt létezik, amely a korreláción alapul, de másféle 

eredményeket ad (Banerjee-Pedersen 2003), ezek közül mi végül mérések alapján a 

logaritmikus valószínűségi statisztika mellett döntöttünk a múzsa esetében (ez 

középútnak tűnt egy olyan mérés esetében, amelyben megnéztük, milyen arányban 

kapunk a múzsától jó és rossz találatokat – célunk az volt, hogy ezek arányát 

optimalizáljuk). Megjegyezném azonban, hogy ez a döntés a jelen kísérlet 

kimenetelére jelentős hatással van, és valószínűleg a T-Score módszerrel jobb 

eredményt kaptunk volna. Sajnos azonban a múzsa kódja annyira optimalizált, hogy 

nem állt módomban az asszociációs tesztet kicserélni. 

Hogyan működik a múzsa a gyakorlatban? A következő lépéseken megyünk 

végig a múzsa betanítása során: 

 

a) Először felépítjük a bemeneti mondatok szószedeteit (forrás- és célnyelvre külön-

külön). Minden szóra megszámoljuk, hányszor fordult elő a neki megfelelő 

oldalon. A szószedetbe a „furcsa” szavak (pl. össze-vissza nagybetűhasználat, szám 

a szavak közepén stb.) már be sem kerülnek. A szószedet felépítése közben 

megnézzük, hogy lehetséges-e a kisbetűsítés: ha legalább háromszor annyi 
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előfordulása van a nagybetűs szónak, mint ugyanannak kisbetűvel, megtartjuk a 

nagybetűs változatot is, mivel valószínűleg a kisbetűsítés véletlen – ellenkező 

esetben abból indulunk ki, hogy a szó kisbetűs, és a nagybetűs változatot eldobjuk. 

Ez a német forrásnyelv esetében némileg rontott a találatok pontosságán 

(kisbetűsített főneveket), de ez csak kb. 1,5%-os romlást okozott egy kétszázezer 

szavas korpuszon ellenőrizve. 

b) Ezután felosztjuk a szavakat gyakori (a, az, egy), kulcsszó (kutya, macska) és ritka 

szó (1-3, ABC-123, cirkumflex) kategóriákra. Itt az összes szótömeg – azaz a 

súlyozott előfordulás – egy adott százalékát tekintjük gyakori szónak, az összes 

szótömeg egy másik adott százalékát pedig ritka szónak, ezért nagyon sok ritka 

szót eldobunk. 

c) Lehetséges kifejezéseket képezünk a gyakori és a kulcsszavakból a ritka szavak 

teljes kihagyásával (forrás- és célnyelvre külön-külön). Ezek N-gramok, azaz 

például egy ötszavas mondatból a következő N-gramok állnak össze: 5 db 

egyszavas kifejezés, 4 db kétszavas kifejezés, 3 db háromszavas kifejezés, 2 db 

négyszavas kifejezés, 1 db ötszavas kifejezés. Természetesen a ritka szavak 

megjelenése ezeket az N-gramokat megtöri, így ahol ritka szó van, ott nincs N-

gram. Ezután ezeket a kifejezéseket megszámláljuk forrás- és célnyelvre külön-

külön, és kidobjuk a ritka kifejezéseket – ezek valószínűleg nem kollokációk. Hogy 

mi ritka kifejezés, paraméterezhető. 

d) Minden bemeneti mondatpárhoz felsoroljuk a bennük szereplő gyakori forrás és 

célnyelvű kifejezéseket. 

e) A fenti formátumból megszámoljuk, hogy melyik gyakori forrásnyelvi kifejezés 

melyik másik másik célnyelvi kifejezéssel áll párban. Itt a kiterjesztett vezió nem 

csak egy számot ad meg, hanem egy súlyt is ad, és azt is eltárolja. 

f) A kifejezéspárok között korrelációt számolunk a logaritmikus valószínűség 

módszerrel. A kifejezéspárok közül töröljük azokat, melyek együttesen nem 

fordulnak elő elég gyakran (paraméterezhető, ezek azok a kifejezéspárok, amelyek 

vagy véletlen állnak együtt, vagy nincs egyértelmű fordításuk – például a „was 

designed to” legtöbbször nem fordítható), és azokat is, melyek korrelációs értéke 

nem ért el egy adott küszöböt. 

g) A maradék kifejezéseket kiírjuk az adatbázisba. 
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A fenti lépéseken túl a múzsa minőségének javítására történtek még más 

módosítások is. A minőség javítása a következő két mértékkel jellemezhető: 

1. billentyűleütés-megtakarítás: a felhasználónak hány karaktert nem kellett 

magának begépelnie a múzsa miatt. Ez a kísérletben nem értelmezhető, de a múzsa 

eredeti felhasználása az, hogy billentyűleütéssel automatikus javaslatot tesz a 

fordításra. Itt több javaslat lehetséges, ám az aktuálisan kiválasztott kifejezést a fordító 

az Enter billentyű lenyomásával beszúrhatja bármikor. Két stratégia lehetséges: vagy a 

következő betű begépelése, vagy a billentyűzeten található nyilak használata segít 

kiválasztani a megfelelő szót. A megtakarítás, ha például egy 16 karakteres kifejezést 

kell beütnünk, de a múzsa 4 karakter beírása után második helyen jeleníti meg a 

kifejezést, 10 karakter, azaz 4+1+1 (4 karaktert beírtunk, lefelé nyíl egyszer, Enter 

lenyomása). 

2. lefedettség: a célszegmens szövegének hány százalékát lehet lefedni a helyes 

kifejezésekkel a múzsából. Ez kísérletünknél is nagyon fontos. A múzsa 40-50%-os 

lefedettséget ért el. 

 

A további javítást a következő feltételezések adták:  

1. rövid szegmensből valószínűbb, hogy jobb minőségű találatot tudunk 

kivonatolni,  

2. a lefordított és a forráskifejezés hossza korrelál, azaz hosszú 

forráskifejezésnek valószínűtlen, hogy rövid célkifejezése lesz (de megtörténhet).  

 

Előbbivel lefedettségben 4%, utóbbival 2-2,5% javulást lehetett elérni 

nyelvfüggetlenül. Összefoglalásként elmondható, hogy a múzsa módszerének 

választása csak egy lehetséges választás volt, és a múzsa nincs a kihagyás és beszúrás 

ellenőrzésére optimalizálva. 

7.1.2. A múzsaalapú kihagyásértékelés bemutatása 

A múzsával tehát a következő információk állnak rendelkezésünkre, amelyek 

segítségével megkíséreljük nyelvfüggetlen, gépi módszerrel azonosítani a beszúrást 

vagy kihagyást tartalmazó szegmenspárokat: 
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• Egy teljes korpusz, amelyet két részre osztunk. A korpusz kis részét használjuk 

fel kiértékeléshez, a szegmensek döntő többségére pedig referenciaanyagként 

tekintünk. 

• A referenciaanyag segítségével betanított múzsa, amely a valóságban nem más, 

mint nagyszámú forrás-cél kifejezéspár. Ezen párok mindegyikéhez egy 

valószínűségi érték társul, ami azt jelzi, a referenciaanyag alapján milyen 

valószínűséggel állítható, hogy a célnyelvi kifejezés a forrásnyelvi kifejezés 

megfelelője, „fordítása”. 

 

Egy szegmenspár kiértékelése a következőképpen történik, a forrásszegmenssel – 

és így a kihagyásokkal – kezdve: 

1. Nem ellenőrizzük a számokat, kódokat, illetve egyéb azonosítható nem 

természetes nyelvi elemeket (pl. email-címeket). Az ilyen módon azonosított 

szavak a múzsa betanításában sem vesznek részt, és esetükben a 

kihagyás/beszúrás ellenőrzésére megbízható automatikus minőségellenőrzési 

eszközök állnak rendelkezésre. A kihagyott szavak „nem releváns” jelölést 

kapnak. 

2. A forrásszegmens összes fennmaradó egy- és többszavas kifejezéséhez 

megkeressük, milyen találatokat ad a múzsa keresőalgoritmusa, azaz 

kigyűjtjük, tartozik-e a kifejezéshez valamilyen valószínűségű fordítás. Azok a 

szavak, amelyekhez a múzsa semmiféle valószínűsíthető fordítást nem ad, 

„nincs információ” jelölést kapnak. Leegyszerűsítve: ezen szavak/kifejezések 

fordítására a múzsának nincs tippje, így nem is tudjuk ellenőrizni meglétüket a 

célszegmensben. 

3. Ezután ellenőrizzük azokat a forrásoldali kifejezéseket, amelyekre a múzsa 

adott találatot. Egy-egy kifejezéshez jellemzően több találat is tartozik, eltérő 

valószínűséggel. Minden egyes találatot megpróbálunk megkeresni a 

célszegmensben. Ha legalább egy találat szerepel ott, a forrásoldali kifejezés 

szavai a „lefedett” jelölést kapják. Ezen kifejezések fordítására a múzsának 

vannak tippjei, és ezek legalább egyikét meg is találtuk a céloldalon. 

4. A fennmaradó szavak a „kihagyás” jelölést kapják. 
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Ezután folytatjuk a célszegmens feldolgozásával, a beszúrások kiértékelésével: 

1. Az azonosítható számok, kódok és egyéb entitások itt is „nem releváns” jelölést 

kapnak. 

2. A fennmaradó szavakra egyenként ellenőrizzük, hogy szerepelnek-e a múzsa 

kifejezéspárjai közül legalább egynek a céloldalán. A célszegmensünk azon 

szavai, amelyek nem találhatók meg a múzsa célnyelvi szókészletében, „nincs 

információ” jelölést kapnak. Ezen szavakat a múzsa egyáltalán nem tudja 

kimondani, így nem is várhatjuk tőle annak megállapítását, hogy beszúrásról 

van szó, vagy a múzsa tanítókorpuszában nem szereplő kifejezés helyes 

fordításáról. 

3. Azon céloldali kifejezések, amelyek szerepelnek a múzsa aktuális, a 

forrásszegmensre adott találat-halmazában, a „lefedett” jelölést kapják. 

4. A fennmaradó szavak a „beszúrás” jelölést kapják: a múzsa nem mondta, hogy 

ezek a forrásszegmensből bárminek a fordításai lennének, tehát indokolatlanul, 

beszúrásként állnak a céloldalon. 

 

Az elemzés eredményeként az algoritmus a vizsgált fordításpárok minden szavát 

megjelöli az alábbi kategóriák egyikével: a) nem releváns, b) nincs információ, c) 

lefedett, d) kihagyás (forrásoldalon) vagy beszúrás (céloldalon). 

A 20. ábrán így annotált szegmenspár látható, az alábbi formázással: 

a) nem releváns: dőlt 

b) nincs információ: aláhúzott 

c) lefedett: formázás nélkül 

d) kihagyás/beszúrás: félkövér 

 

20. ábra: Annotált szegmenspár. 

 

7.1.2.1. Előzetes alkalmasság-vizsgálat 

Mielőtt megkíséreltem volna felmérni, hogy ezzel a módszerrel sikeresen 

azonosíthatók-e a kihagyások és beszúrások, megvizsgáltam, hogyan befolyásolják az 

elemzést a múzsa betanításához alkalmazott paraméterek: a gyakorisági küszöbérték, 

illetve az elvárt korrelációszint. Az 21. ábrán látható képernyőképen látható, hogy a 
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memoQ felhasználói felületén hogyan jelenik meg a két beállítás (a sensitivity a 

gyakorisági küszöbérték, 5 és 25 között változhat; a precision az elvárt korrelációszint, 

0 és 100 között változhat). 

 

21. ábra: A múzsa betanítási lehetőségei. 

 
 

A vizsgálathoz fejlesztő kollegám módosította a memoQ forráskódját, 

kiegészítve az eszközt egy automatikus funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy egy 

tanítókorpusz alapján 25 különböző múzsát betanítsunk, végigjárva a paraméterek 

összes kombinációját. Ezután, szintén automatikus módon, mind a 25 múzsával 

végigelemeztem a tanítókorpusz véletlenszerűen kiválasztott részhalmazát, s 

összegeztem, átlagosan hány százaléka tartozik a szavaknak a „nincs információ”, 

„lefedett”, „kihagyás/beszúrás” kategóriákba. A Hunglish korpusz kihagyási és 

beszúrási eredményei az 22. ábrán láthatók. 

A címkék jelentése: 

• src-wd-covered: „lefedett” szavak átlagos aránya a forrásszegmensekben, 

• src-wd-notcovered: „kihagyásként” jelölt szavak átlagos aránya a 

forrásszegmensekben, 

• src-wd-noinfo: „nincs információ” jelöléssel ellátott szavak átlagos aránya a 

forrásszegmensekben, 

• trg-wd-covered: „lefedett” szavak átlagos aránya a célszegmensekben, 

• trg-wd-notcovered: „beszúrásként” jelölt szavak átlagos aránya a 

célszegmensekben, 

• trg-wd-noinfo: „nincs információ” jelöléssel ellátott szavak átlagos aránya a 

célszegmensekben. 
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22. ábra: A Hunglish korpusz elemzési eredményei. 

 

 
 

Mivel mindkét paraméter esetén a kisebb érték olyan múzsát eredményez, amely 

egy adott szegmensre több találatot adhat (hiszen több forrás-cél kifejezéspárt őrzött 

meg a betanítás során), a várakozásoknak megfelelő, általánosan emelkedő tendenciájú 

hullámzó eredményt kaptuk. Észre kell venni azonban, hogy a legmegengedőbb múzsa 

is csak a szavak alig több mint 50%-át jelöli meg lefedettként a céloldalban, s ahogy a 

paramétereken szigorítunk, ez az arány 20% közelire csökken, míg a fel nem ismert 

szavak aránya a beszúrás/kihagyás arányánál meredekebben emelkedik. 

Ez különösen annak tükrében érdekes, hogy a vizsgálat során a múzsa pontosan 

azokat a szegmenseket elemezte, amelyek a tanítókorpuszában is szerepeltek. „Ideális 

esetben” minden kifejezés fordítása egyértelmű, a tanítókorpusz maga teljesen 

konzisztens fordításokat tartalmaz, és a szavak nem mutatnak alaktani változásokat: 

ilyenkor kizárólag zöld színt látnánk a grafikonon. A valóság ennél sokkal 

összetettebb, ami azonban érdekes kutatási irányokat sejtet. 
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7.1.2.2. Mérések és kiértékelés 

Az előzetes vizsgálat után következő lépésként megvizsgáltam, képes-e 

megbízhatóan felismerni a „biztos”, azaz szándékosan bevitt hibákat a múzsa-

találatokon alapuló elemzési módszer. Ebben a fázisban a következő feltételezésekkel 

élünk: 

 

a) A múzsa tanítókorpusza helyes és konzisztens fordításokat tartalmaz. 

b) Az elemzett fordítások mindegyike helyes, kivéve a kézzel elrontottakat. 

 

Mind a négy korpusz esetén azt a kb. 300 szegmenst elemeztem, amelyek 

tartalmazzák a kézzel bevitt hibákat, s amelyeket 3-3 lektor is kiértékelt. Ebben a 

lépésben a módszer hatékonyságát csak a kézzel bevitt hibák tekintetében vizsgáltam. 

A memoQ-hoz egyedileg fejlesztett funkció segítségével a vizsgált minta minden 

szegmenspárjához egy Excel-tábla soraiba kigyűjtöttem a következő értékeket: 

• src-marked-ratio: a forrásszavak mekkora aránya van a szándékos, bevitt 

kihagyás jelzéseként kézzel kiemelve, 

• src-notcovered-ratio: a forrásszavak mekkora arányát jelölte meg az elemzés 

kihagyásként, 

• src-noinfo-ratio: a forrásszavak mekkora arányáról nincs információja a 

múzsának, 

• trg-marked ratio, trg-notcovered-ratio, trg-noinfo-ratio: a fentiek 

értelemszerűleg a célszegmensre. 

 

A megengendő és szigorú paraméterezésű múzsák közötti nagy eltérések miatt az 

elemzést minden esetben kétszer is elvégeztem, egyszer a legmegengedőbb, egyszer 

pedig a legszigorúbban betanított múzsa használatával. Az eredmények a mellékelt 

CD-ROM-on megtalálhatók „evals-en.de.eu.big.xlsx” és ehhez hasonló nevű Excel-

fájlokban, ahol az első kettő kétbetűs kód a nyelvpárt, az utána álló elem a korpuszt, a 

„big” illetve „small” szavak pedig a megengedő illetve szigorú múzsát jelzik. 

A múzsa viszonylag rossz „találati aránya” miatt arról itt letettem, hogy a 

módszer segítségével a konkrét kihagyásokat és beszúrásokat azonosítsam 

algoritmikusan a szövegben. Ehelyett azt vizsgáltam, hogy a ténylegesen 

kihagyott/beszúrt szavak (amelyeket mi rontottunk el az előző kísérletben) 
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szegmenshosszhoz viszonyított aránya korrelál-e az elemzés által megjelölt szavak 

arányával. Az eredményeket a 17. táblázat foglalja össze. 

 

A táblázatból a következők olvashatók ki: 

• A korreláció értéke sehol nem haladja meg a 19,9%-ot, amely érték bár 

szignifikáns, kiemelkedőnek semmiképpen nem nevezhető. Egyes helyeken a 

nullához igen közeli negatív értékeket is találunk. 

• A megengedő múzsák jellemzően alkalmasabbak a kihagyás kimutatására, míg 

a szigorú paraméterekkel tanított múzsák jobban teljesítenek a beszúrás 

jóslásakor. 

• A „nincs információ” adatsorokat az összehasonlítás végett számoltam és 

szerepeltetem itt. A „kihagyás/beszúrás” adatsoroknál mindenképpen jóval 

gyengébb korrelációt mutatnak, ami megerősített abban, hogy az eredeti 

elképzelés helyes, az eredményeket nem tekinthetjük csupán a véletlen 

művének. 

 

17. táblázat:  

A beszúrt/kihagyott szavak és a szegmenshossz arányának, továbbá az elemzés által 

megjelölt szavak és a szegmenshossz arányának korrelációja. 
Elemzett 

szöveghez 

kapcsolódó 

korpusz 

Múzsa Korreláció: 

kihagyás vs. 

src-

notcovered 

Korreláció: 

kihagyás vs. 

src-noinfo 

Korreláció: 

beszúrás vs. 

trg-

notcovered 

Korreláció: 

beszúrás vs. 

trg-noinfo 

Hunglish EN HU megengedő 0.045072	   0.081805	   -‐0.047300	   -‐0.003950	  

Hunglish EN HU szigorú 0.015369	   0.074097	   0.133835	   0.027319	  

memoQ EN DE megengedő 0.181435	   0.015916	   0.090459	   0.050144	  

memoQ EN DE szigorú 0.199177	   0.016920	   0.126546	   0.102888	  

EU EN DE megengedő 0.157384	   -‐0.063580	   0.017208	   0.058605	  

EU EN DE szigorú 0.077457	   -‐0.069040	   0.098376	   0.108045	  

EU EN HU megengedő 0.150717	   0.026404	   -‐0.01189	   -‐0.013560	  

EU EN HU szigorú 0.124251	   0.066949	   0.12047	   0.088585	  
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Mi magyarázhatja a szigorú múzsák nagyobb sikerét a kihagyás megjóslásában? 

Mivel a múzsa megalkotásakor a tervezők szeme előtt az lebegett, hogy a szöveget 

gépelő fordító számára minél több leütést megspóroljanak, a megengedően tanított 

múzsák hajlamosak sok nem odaillő fordítási javaslatot is adni. Gépelés közben ez 

nem okoz zavart, hiszen két-három betű leütése után már igencsak leszűkül a felkínált 

lehetőségek száma. A beszúrás megállapításakor azonban a találatok sokasága érthető 

módon rontja a hatékonyságot. 

További elemzést igényelne annak megértése, hogy miért sikeresebbek 

megengedő múzsák a kihagyások felismerésében, ezzel azonban a dolgozat keretein 

belül nem próbálkozom meg. 

További vizsgálat tárgyát képezheti, hogy mi magyarázza a korpuszok közötti 

eltéréseket, illetve az általában tapasztalt alacsony korrelációs arányt. Az eredményt 

sok tényező befolyásolhatja. Közrejátszanak-e a nyelvi eltérések? A magyar 

morfológiai szempontból változatosabb nyelv a németnél, ami a szóalakokat vizsgáló 

statisztikai módszerek számára óhatatlanul problémát jelent, mint arra a múzsa leírása 

során is rámutattunk. Még ha hipotetikusan olyan nyelvpárt feltételezünk is, amelynek 

mindkét tagja teljesen nélkülözi a morfológiai változatosságot, akkor is rontja a múzsa 

eredményeit, ha maga a tanítókorpusz inkonzisztens. Ha szélsőséges esetben az összes 

forrásnyelvi szó és kifejezés fordításaként kivétel nélkül eltérő célnyelvi szavak 

szerepelnek, a múzsa egyetlen korreláló kifejezéspárt sem tud azonosítani. Rendkívül 

sok múlik tehát a tanítókorpusz minőségén, amelynek vizsgálatára azonban nincs reális 

lehetőség. Erre vonatkozott az az előfeltevésem, hogy a múzsa tanítókorpusza helyes 

és konzisztens fordításokat tartalmaz. Amennyiben ez nem áll fenn, a múzsát használó 

elemzés eredményei is óhatatlanul romlanak. 

A másik tényező, ami közrejátszhat, a második előfeltevéssel kapcsolatos, 

amelyet már az előző fejezetben megvizsgáltunk: igaz-e, hogy csak a kézzel elrontott 

szegmensek tartalmaznak kihagyást/beszúrást? Ha nem, úgy a mért korreláció is 

gyengébb lesz.  

7.1.3. A szegmenshosszalapú kihagyásértékelés bemutatása 

Mielőtt folytattam volna a kísérletet azzal, hogy összevetem a múzsaalapú 

elemzés eredményét a lektorok visszajelzéseivel, ahogyan korábban is, most is 

bevontam a vizsgálatba egy másik, igen egyszerű mérőszámot: a fordítás és a 
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célszegmens hosszarányának ingadozását. Az elgondolás egyszerű: ha a fordító 

kihagyott egy kifejezést a fordításból, a célszegmens és a forrásszegmens hosszaránya 

alacsonyabb lesz; ellenkező esetben, beszúrás jelenlétében viszont magasabb. 

7.1.3.1. A vizsgálat módszere 

Az elemzéshez (természetesen automatizált módszerrel) a vizsgált 

dokumentumok minden egyes szegmensére rögzítettem a célszegmens és a 

forrásszegmens hosszának hányadosát, most – a múzsa miatt – szóalapon számolva. 

Ezek az adatsorok is megtalálhatók a CD-ROM-on mellékelt „evals-en.de.eu.big.xlsx” 

illetve hasonló nevű fájlokban. 

Az előzetes kiértékeléshez ezután nem tettem mást, mint hogy megvizsgáltam 

ennek az adatsornak a korrelációját a kézzel bevitt kihagyásokat és beszúrásokat jelző 

szóarányszámokkal, azaz pontosan azzal a számsorral, amelynek tükrében a 

múzsaalapú elemzés számait is elemeztem. 

7.1.3.2. Mérések és kiértékelés 

A 18. táblázat tartalmazza a forrás/cél hosszarány korrelációját az előkészítés 

során, kézzel beszúrásként és kihagyásként megjelölt szavak arányával az egyes 

korpuszokra. 

 

18. táblázat: Forrás/cél hosszarány korrelációja a beszúrt/kihagyott szavak 

arányával. 
Elemzett szöveghez kapcsolódó 

korpusz 
Korreláció: 

kihagyás vs. 

trg-src-len-ratio 

Korreláció: beszúrás 

vs. trg-src-len-ratio 

Hunglish EN HU -‐0.15709	   0.173455	  

memoQ EN DE -‐0.29343	   0.446561	  

EU EN DE -‐0.12195	   0.118673	  

EU EN HU -‐0.21454	   0.032007	  

 

A táblázatból kiolvasható, hogy szignifikáns, legtöbbször a múzsaalapú elemzés 

értékeinél is erősebb korrelációt találunk szinte az összes korpuszban. Bár ez 

önmagában véve kecsegtető eredmény, elgondolkodtató, hogy egyszerűsége mellett a 
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meglehetősen bonyolult múzsaalapú hibakereséssel összevethető, sőt többnyire annál 

nagyobb jóslóerővel bír. 

Feltűnő még, hogy a hosszarány egyes korpuszokon jóval erősebben korrelál a 

kihagyott/beszúrt szavak arányával. A „memoQ EN DE” korpuszon például 44%-os a 

korreláció a beszúrással, míg az „EU EN DE” korpusz esetén csupán 3%-os, ami 

gyakorlati szempontból teljesen inszignifikáns. A legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a 

korreláció erőssége az elemzett szövegrész átlagos szegmenshosszával áll 

összefüggésben. Ha egy egyszavas szegmensbe szúrunk be egy új szót, az kétszeresére 

növeli a szegmens hosszát, így a hossz forrásszegmenshez viszonyított arányát is, míg 

egy húszszavas szegmens esetén a szorzó már csupán 1,05. A két szélsőségesen 

„teljesítő” dokumentum átlagos szegmenshosszait a 19. táblázat mutatja. 

 

19. táblázat: Átlagos szegmenshosszak a különböző korpuszokban. 
Elemzett 

szöveghez 

kapcsolódó 

korpusz 

Forrásszegmens 

átlagos hossza 

(szó) 

Forrásszegmens 

átlagos hossza 

(leütés) 

Célszegmens 

átlagos hossza 

(szó) 

Célszegmens 

átlagos hossza 

(leütés) 

Hunglish EN HU 15,60 92,05 13,04 97,15 
memoQ EN DE 10,25 62,72 9,58 75,89 
EU EN DE 19,59 128,51 17,40 136,05 
EU EN HU 19,57 128,74 15,78 132,20 

 

7.1.4. A gépi kihagyásértékelés eredményeinek összevetése az emberi 

eredményekkel 

A lektorálás során csak annyi információt kaptam a lektoroktól, hogy egy-egy 

fordítás tartalmaz-e beszúrást vagy kihagyást. Ez az „igen/nem” jelölés a teljes 

fordításra vonatkozott, a konkrét szavakat a szövegben a lektorok nem jelölték meg. 

Így olyan korrelációs értéket, mint a kézzel elrontott szegmensek esetén, nem állt 

módomban számolni. A kutatásnak ebben a stádiumában már az is nyilvánvalóvá vált, 

hogy a három lektor véleménye egyazon szövegről akár igen jelentős mértékben 

eltérhet egymástól, ami a részletes kiértékelést igencsak bonyolulttá tett volna. 

Itt okvetlenül meg kell említeni, hogy a több embertől származó, egymástól 

eltérő megoldások összehasonlítása és számszerűsítése bár bonyolult, de nem 
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lehetetlen feladat. Rendkívül hasonló problémával szembesülnek a gépi 

fordítórendszerek fejlesztői, akiknek egy-egy módosítás hatását azonnal, 

automatizálhatóan ki kell értékelniük, miközben a referenciaszövegek emberi 

fordításai eleve jócskán eltérnek egymástól. Az erre használt metrikákat (BLEU, NIST, 

METEOR stb.) már említettem (Papineni-Roukos-Ward-Zhu 2002). 

A lektorok egyet nem értése mellett a múzsaalapú és a hosszarány-alapú elemzés 

előzetes vizsgálatának eredményeit is szem előtt kellett tartanom: mindkettő esetében 

igen alacsony korrelációt találtam az ismert, kézzel bevitt hibákkal. Ilyen gyenge 

jóslóerő mellett csupán kis hozadéka lett volna annak, hogy jelentős ráfordítással 

igazoljam: a lektorok által egybehangzóan hibásnak jelölt fordításoknak csak kis részét 

találja meg az automatikus módszer, miközben nagyszámú olyan fordítást is megjelöl, 

amelyeket a lektorok rendben levőnek találnak. 

Ehelyett egy szerényebb kérdést tettem fel, amely azonban a szabványosított 

folyamatokat használó fordítás számára gyakorlati jelentőséggel bírhat. Van-e 

lehetőségünk a potenciálisan több hibát tartalmazó fordítások azonosítására? 

Amennyiben egy fordítási projekt során a minden mondatra kiterjedő, több lektort 

alkalmazó ellenőrzésre az erőforrások vagy az idő szűkössége miatt nincsen mód, úgy 

a fordítás minőségét nagyban befolyásolhatja, ha egy automatikus szűrés után a 

fordítások egy kisebb hányadát célzottan ellenőrizzük. 

Ilyen módszert kíséreltem meg kialakítani és ellenőrizni a „memoQ EN DE” 

korpuszból származó szöveg vizsgálatával. A múzsaalapú és a hosszarány-alapú 

elemzés eredményeként azokat a fordításokat jelöltem meg potenciálisan hibásnak, 

ahol az elemzés eredménye átlépett egy küszöbértéket: 

 

• Az elemzett kb. 300 fordítás mindegyikére kiszámoltam a célhossz-

forráshossz-arány eltérését az átlagos célhossz-forráshossz-aránytól. Ha az 

érték kisebb, mint -0,3, akkor potenciális kihagyásról beszélhetünk; ha 

nagyobb, mint 0,3, akkor potenciális beszúrásról. 

• Ha a megengedő múzsával vizsgálva a forrásszegmens szavainak legalább 

40%-a „nem lefedett”, úgy potenciális kihagyásról beszélhetünk. 

• Ha a szigorú múzsával vizsgálva a célszegmens szavainak legalább 60%-a nem 

lefedett, úgy potenciális beszúrásról beszélhetünk. 
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Az így számolt értékek megtalálhatók az „evals-en.de.memoq.small.xlsx” és 

hasonló elnevezésű Excel-fájlokban. A következő értékek a lektoroktól kapott 

visszajelzés („true pos”) összevetését mutatják a fenti automatikus jelöléssel a 

„memoQ EN DE” korpuszból származó mintaszövegre. Az értékeket előállító képletek 

az „en.de.memoq.results.xlsx” Excel táblázatban ellenőrizhetők. 

 

AVG	  OMI	  flagged:	   40	  
AVG	  OMI	  true	  pos:	   13	  
AVG	  OMI	  false	  pos:	   27	  
X	  times	  random:	   1.924	  

	   	  AVG	  INS	  flagged:	   33	  
AVG	  INS	  true	  pos:	   13	  
AVG	  INS	  false	  pos:	   20	  
X	  times	  random:	   2.286	  

	   	  M-‐OMI	  flagged:	   48	  
M-‐OMI	  true	  pos:	   11	  
M-‐OMI	  false	  pos:	   37	  
X	  times	  random:	   1.356	  

	   	  M-‐INS	  flagged:	   65	  
M-‐INS	  true	  pos:	   12	  
M-‐INS	  false	  pos:	   53	  
X	  times	  random:	   1.071	  

 

Magyarázatképp: 

• „AVG OMI flagged” jelentése, hogy hány szegmenst jelölt meg potenciális 

kihagyásként az átlagos szegmenshosszaránytól való eltérést mérő módszer. Az 

„AVG” rövidítés azonosítja a módszert (átlagos szegmenshosszarány), az 

„OMI” rövidítés pedig a kihagyást jelzi. 

• Az „AVG OMI true pos” jelentése, hogy az automatikusan megjelöltek közül 

hány szegmens true positive, azaz olyan, amelyet legalább egy lektor szintén 

megjelölt. 

• Az „AVG OMI false pos” jelentése, hogy az automatikusan megjelöltek közül 

hány szegmens false positive, azaz olyan, amelyet egy lektor sem jelölt meg. 
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• Az „X times random” jelentése, hogy hányszor annyi hibás szegmenst 

tartalmaz az automatikusan kiválasztott minta, mint ha ugyanennyi fordítást 

véletlenszerűen választottunk volna ki a dokumentumból. 

• A további táblázatokban az „INS” rövidítés a beszúrást jelenti; „M-OMI” a 

múzsaalapú elemzéssel kiválasztott potenciális kihagyásokat; „M-INS” pedig a 

múzsaalapú elemzéssel kiválasztott potenciális beszúrásokat. 

 

Látható, hogy a fent leírt küszöbértékekkel mind a múzsaalapú elemzés, mint a 

szegmenshosszarányon alapuló elemzés alkalmas arra, hogy kijelölje a fordítások 

olyan részhalmazát, amely a véletlennél szignifikánsan nagyobb sűrűségben tartalmaz 

kihagyásokat vagy beszúrásokat. A szegmenshosszarány a múzsaalapú elemzésnél 

jobban teljesített, ami nem meglepetés, hiszen pontosan ezt fejezte ki az előzetes 

vizsgálat során kapott erősebb korreláció. 

 

7.2. Az eredmények kiértékelése, lehetőségek 

A fentiek alapján elmondható, hogy mind a múzsaalapú, mind a szegmenshossz-

arányon alapuló elemzés hasznos eredményeket adott, azonban egyik módszer sem 

fogja a minőségellenőrzést forradalmasítani. 

Izgalmas, de a jelen dolgozaton túlmutató kutatási irány, hogy a múzsához 

hasonló, de módosított algoritmussal betanított kétnyelvű, statisztikai alapú kifejezés-

kivonatolóval elérhetünk-e az itt tapasztaltaknál jobb eredményeket. A múzsa 

megalkotásakor a fejlesztők szeme előtt más cél, a gépelés gyorsítása lebegett. Az én 

választásom azért esett erre a technológiára, mert lehetővé tette, hogy kevés 

módosítással megvizsgáljam, van-e gyakorlati lehetőség az automatikus 

minőségellenőrzésre egy statisztikai elven működő eszközzel. A válasz a jelek szerint 

igen, de csak további kiterjedt kutatási munka árán. A továbbfejlesztéshez két fő 

akadályt kell leküzdeni, amelyekről szó esett már korábban: 

1. Mivel a múzsa nem veszi figyelembe a nyelvek szóalaktani változatosságát, 

óhatatlanul pontatlan eredményeket ad. Ezen bizonyos mértékig segít a tanítókorpusz 

méretének növelése, de alapvetően a hibrid, morfológiai elemzést is beépítő tanítási 

módszer – vagy a magyar nyelv kivonása a kísérletből – jelenthet áttörést. 
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2. A valóságban csak annyira várhatunk helyes eredményt egy statisztikai 

eszköztől, amennyire „tiszta”, azaz helyes és konzisztens fordításokat tartalmaz a 

tanításhoz felhasznált adat. Ha a bemenő adatunk nem „tiszta”, azaz nem teljesül a 

korábban említett előfeltevés, úgy az elemzés sem lesz megbízható. 

 

Kiváltképp a második pont rejt magában érdekes lehetőségeket, ha a feltételezést 

feje tetejére állítjuk. A vizsgálat során csak abból az előfeltevésből volt lehetőségem 

kiindulni, hogy a betanításhoz használt korpusz helyes és tiszta adat, ami alapján     

egy-egy új, korábban nem látott fordítás minőségéről képet alkothatunk. A valóságban 

sok fordítással foglalkozó szervezet nem tudja magabiztosan állítani, hogy az évek 

során felhamozott, fordítómemóriában tárolt fordítások mindegyike megfelelő 

minőségű-e. Ha változtatunk a szereposztáson, s arra használjuk a korpuszon betanított 

múzsát, hogy magának a tanítókorpusznak a fordításait ellenőrizzük, fény derülhet rá, 

hogy mely fordítások potenciálisan kevésbé megbízhatóak. Ha ezeket kihagyjuk, vagy 

a fordítástámogató eszközben alacsonyabb pontszámmal tárjuk a fordító elé, 

elképzelhető, hogy elősegíthetjük a jövőbeli fordítások minőségének emelését. 
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8. Összegzés 
 

8.1. A tézisek összegzése 

1. tézis: Dolgozatomban magyar nyelven először mutatom be a 

minőségbiztosítással kapcsolatos szabványokat, az általuk alkalmazott 

hibatipológiákat, továbbá rámutatok, hogy a minőségmérésben alkalmazandó 

hibatipológiát a szöveg sajátosságai alapján érdemes kiválasztani. Azt állítom, hogy a 

hibatipológia akkor megfelelő, ha a munkafolyamatbeli szerepeket és az előállítási 

technológiát nem keveri össze a fordítási hibák észrevételével, azaz vagy okokat, vagy 

hibákat keres. 

A 3. fejezetben részletesen megvizsgáltam a SAE J2450, a LISA QA modell, az 

MQM és a DQF, továbbá az ISO 14080 WD hibakategóriáit, értékelve az egyes 

hibákat. Bemutattam az ATA és az ELTE vizsgafordítás-értékelési hibakategóriáit, az 

ITS Tag Set 2.0 hibakategóriáit, továbbá az SDL TMS és a memoQ beépített 

hibakategóriáit. Rámutattam, hogy egyes hibakategóriák, például a nyelvtani hiba, a 

terminológiai megfelelési hiba stb. jelenségeket mutatnak, míg mások, például a 

félrefordítás a forrásszöveg hibája miatt, vagy a nem megfelelő 100%-os találat, 

okokat keresnek. Bemutattam, miért okoznak ezek többértelműséget a modellben. A 

tézis állításának bizonyításán túl javaslatokat is tettem a hibatipológiák 

összeállításához. 

 

2. tézis: Megvizsgálom, hogy az egyes nagyvállalatok, főleg az informatikai 

nagyvállalatok, hogyan értékelik a fordításokat hibatipológiákkal, milyen hibákat 

különböztetnek meg és milyen információkat gyűjtenek be a lektoroktól. Rámutatok, 

hogy a vállalati hibatipológiák ihletet merítenek a szabványokból, de ritkán 

alkalmazzák tisztán a szabványokat. 

A 4. fejezetben először mutattam be akár a magyar, akár a nemzetközi 

szakirodalomban ennyi vállalat hibatipológiáját. Ezeket interjúk és megkeresések 

alapján tudtam leírni. Láthattuk, hogy csak a HP és a Google mondja magáról, hogy a 

LISA QA modellt követi, de ezeknél is vannak eltérések, például a Google a 

forrásszöveg félreértését is bevezeti a modellbe. A többinél – például VeriSign, 
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Microsoft – jelentős hasonlóság van a LISA QA-val, a két igazán eltérő a McAfee és a 

Symantec modellje. 

 

3. tézis: Bemutatom az automatikus hibafelismerés formáit, használati körét, és 

rámutatok, hogy csakis egyszerű, szabályalapú hibakeresést valósítottak meg eddig 

ezen a területen. Megvizsgálom és összegzem, hogy milyen hibatípusokat lehet és 

milyen hibatípusokat nem lehet jelenleg számítógépes eszközökkel vizsgálni. 

Az 5. fejezetben bemutattam az automatikus hibafelismerés irodalmát, amely 

igen szűk, továbbá adtam egy összegzést a számítógépes eszközökkel vizsgálható és 

nem vizsgálható fordítási hibákról. 

 

4. tézis: Kísérlettel megvizsgálom, hogy tapasztalt lektorok milyen pontossággal 

állapítják meg a beszúrás/kihagyás tényét angol-német és angol-magyar fordításokban, 

azaz milyen pontosság várható el a hibák észrevételénél számítógépes eszközökkel. 

Bizonyítom, hogy attól függően, hogy mit tekintünk fordítási hibának, jelentős 

különbségek lehetnek az eredményekben. 

A 6. fejezetben bemutatott kísérlet alapján attól függően, hogy mit tekintettünk 

hibának (hiba-e az, amit mi szándékosan elrontottunk, illetve hány lektornak kell egy 

szegmenst hibásnak minősítenie ahhoz, hogy azt hibásnak fogadjuk el), a helyesen 

észrevett hibák száma között legalább 2,34-szeres, legfeljebb 5,1-szeres, az észre nem 

vett hibák között legalább 4,18-szoros, legfeljebb 8,46-szoros, a helyesen nem jelölt 

hibák között (a legszámosabb kategóriában) legalább 1,07-szeres, legfeljebb 1,68-

szoros, míg a tévesen bejelölt szegmensek között legalább 3,8-szoros, legfeljebb 16,6-

szoros különbség volt a négy korpusz között a legjobb és a legrosszabb esetben.  

Észrevettük, hogy a lektorok a kihagyási és beszúrási hibák jelentős részét, 

legalább 35-45%-át nem találják meg közepesen engedékeny hibadefiníció mellett. A 

legalaposabb lektor a hibák 26%-át nem találta meg, míg a legkevésbé alapos lektor a 

hibák 57%-át nem találta meg. 

Bizonyítottuk, hogy a szegmensek közül nagy valószínűséggel azokat jelöli meg 

egy lektor, amelyek hibásak, viszont olyanokat is megjelöl, amelyek nem hibásak, és a 

hibázási arány növekvő szegmensmegjelölés mellett növekszik: tehát először a biztos 

hibákat jelölik meg. Ez sugallhatja a hibadefiníció konszenzusjellegét is: vannak olyan 
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karakterisztikák, amelyek mentén egyetértés van, és vannak olyanok, amelyek mentén 

nincsen. 

 

5. tézis: Bemutatok egy próbálkozást a beszúrás/kihagyás számítógéppel történő 

nyelvfüggetlen kiértékelésére, értékelem ennek megbízhatóságát az emberi 

lektoráláshoz képest. 

A 7. fejezetben bemutattam két módszert, a múzsaalapú módszert és a 

szegmenshosszarányon alapuló módszert, amely nem közelítette meg az emberi 

elemzés hasznosságát. A szegmenshosszeltérés jobban tudta jósolni a hibák 

előfordulását, és jobban teljesített beszúrásra, mint kihagyásra, míg a múzsaalapú 

módszer a kihagyást találta meg jobban. Némi eredményként szolgál, hogy ha ezekkel 

a módszerekkel választunk ki szegmenseket, azok 7%-128%-kal nagyobb 

valószínűséggel tartalmazzák a hibás szegmenseket, mint a véletlenszerű kiválasztás. 

Ez mintavételezési algoritmusnak hasznos lehet, ha a mintavételezésnél a cél a hibák 

kiszűrése minél kisebb idő- és pénzbefektetéssel. 

 

8.2. A kutatás újdonságai, korlátai és kiterjesztési lehetőségei 

A fordításértékelési szabványok 2012-2013-ban ismét aktuálissá váltak a gépi 

fordítás és az utószerkesztés előretörése miatt, mivel ezeknek az értékelése, a hibáinak 

a kiszűrése némiképp eltér az emberi fordításétól. Ez a kutatás adja ezen kategóriáknak 

a  legrészletesebb bemutatását és értékelését, továbbá szempontokat ad a 

hibakategóriák átgondolására, értékelésére is. 

Korábban a vállalati minőségértékelési gyakorlatot tudományos szempontból – 

tudomásom szerint – nem vizsgálták, ezek az interjúk teljesen új ismeretanyagot 

hoztak létre. 

Az emberi lektorok összhangjának mérésére hasonló jellegű kutatást csak a 

GREVIS projekt (Brunette et al 2005) és Horváth Péter Iván (2011) végzett, aki az 

egynyelvű és a kétnyelvű lektorálás hasznosságát vetette össze, és a kétnyelvű 

lektorálást precízebbnek találta. Ez a kutatás a kétnyelvű lektorálást mérte, annak 

egyezését több lektor esetében, és ezt vetette össze egy „aranystandarddal”, amely a 

szándékosan bevezetett hibák megtalálása volt. 
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A tudomány számára új, de az iparágban már van rá példa, hogyan lehet a 

tényleges nyelvi fordítási hibákat nyelvtechnológia segítségével megítélni. Ennek 

módszerei, elvei számomra ismeretlenek voltak a kutatás során és jelenleg is azok, de 

tudok róla, hogy a Lionbridge és a Welocalize, két igen nagy fordítóiroda, hasonló 

eszközök kutatásán fáradozik. 

A kutatásnak korlátja volt, hogy egy kanadai hibatipológiához, amelyet a 

kormányzati Translation Bureau alkalmaz, nem sikerült hozzáférést szereznem, 

továbbá valószínűleg létezik még sok vizsgafordítás-hibatipológia is, amelyet nem 

ismertettem. Célom azonban a professzionális fordítások hibatipológiáinak áttekintése 

volt. Szintén korlát, hogy nem törekedhettem teljességre a vállalati hibatipológiák 

esetében, bizonyára hagytam ki ilyen vállalatokat, és a magyar vállalatokat, leginkább 

kapcsolat híján, meg sem kérdeztem. A lektorálás elemzését érdemes lett volna még 

néhány egyéb nyelvpárral, esetleg több lektorral is elvégezni, mert, bár az adatok 

meggyőzőek, ennyi eredményből igazi szabályszerűségeket további ellenőrző 

vizsgálatok nélkül nem lehet kimondani. Célom azonban a felderítés volt. További 

korlátot jelentett a múzsa alkalmazása: úgy gondolom, más kétnyelvű indexeléssel 

jobb eredményeket is kaphatnánk, de ez csak megérzés – nekem nincs meg a 

matematikai és programozási eszköztáram, amellyel mást is kipróbálhatnánk. 

A dolgozat kijelöl néhány kutatási irányt: érdekes lenne megtudni, hogy egy 

„optimális” szöveghez hány lektor kell. Hagyományos fordítóirodai munkafolyamat az 

ún. TEP, translation-editing-proofreading, amelynek hasznosságát sok fordítási 

szakember megkérdőjelezte már, de kutatás még sosem vizsgálta. Vajon két lektor 

megtalál minden jelentős hibát? Illetve milyen hibafajtákat talál meg jó eséllyel egy 

lektor, két lektor, három lektor stb., technológiahasználattal vagy anélkül? Az 

értekezés megadja a módszertani keretet ennek méréséhez. 

A dolgozatomban eredetileg még egy kérdést kívántam vizsgálni, ez pedig a 

fordítási hibák megítélése. A CD-ROM-on található adatok között már előremutató 

kísérleti adatot is találhatunk, mivel a négy korpuszból három esetében a fordítók nem 

csupán a kihagyást/beszúrást, hanem a félrefordítást is megjelölhették hibaként. Ebben 

az esetben 2-es számérték szerepel az Excel-fájlokban az 1-es helyett. Mivel én 

tudtam, hogy szándékosan csak kihagyás/beszúrás szerepelt a dokumentumokban, 

ezért a vizsgálatnál erre nem voltam figyelemmel, akkor is kihagyást/beszúrást 

számoltam, amikor a lektor félrefordítást jelölt. Ezt a kísérleti adathalmazt szívesen 
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felajánlom további kutatásra. Érdekes kérdés lenne még megvizsgálni, hogyan hat az 

alkalmazott hibatipológia a lektorálás eredményére. Ezt úgy lehet megvizsgálni, ha egy 

vagy több szövegbe szándékosan különböző fajtájú hibákat szúrunk be, és lektorokkal 

megvizsgáljuk ezeket különböző hibatipológiák segítségével. Míg néhány lektornak az 

első hibatipológiával, másoknak a második hibatipológiával kell értékelni ugyanazokat 

a szövegeket, és ezután megvizsgálható az, hogy hat-e a hibatipológia arra, hogy hány 

hibát jelölnek meg a lektorok, és adott hibák besorolására hibafajta szerint. 

Érdemes lenne tovább vizsgálni a beszúrási/kihagyási hibafajtákat is elemző 

módszerrel: nem törekedtem arra, hogy a különböző beszúrásokat és kihagyásokat 

csoportba rendeljem valamilyen szempont alapján, de elképzelhető, hogy például a 

zárójelbe tett kifejezések kihagyását másképpen ítélik meg a lektorok, mint egy 

kihagyást egy többszavas tulajdonnévből. Ezt a meglévő szövegek elemzésével már 

lehet vizsgálni. 

Úgy gondolom, hogy a kísérletben érdekes eredmény, hogy kialakult egy angol-

magyar és egy angol-német lektori „profil”: jelentős eltéréseket találtam a megjelölt 

szegmensek száma és – ezután már kevésbé meglepően – a szegmensek pontossága 

között. Érdemes lenne ezt a vizsgálatot továbbvinni, és elegendő adattal alátámasztani 

(vagy épp megcáfolni). 

Az automatikus módszer nem lett igazán sikeres. Úgy gondolom azonban, hogy 

ha a múzsát kicserélnénk egy másik indexelési módszerre, akár csak a feltételes 

valószínűség módszerére, más eredményeket kapnánk. Elképzelhető, hogy ennek a 

módszernek a finomhangolásával jelentős javulást érhetnénk el, de mivel a múzsából 

kiinduló értékelés is igen logikusnak tűnt számomra, és ennél jobb eredményekre 

számítottam, ebben egyáltalán nem vagyok biztos. 
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