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Dolgozatomban a fordítások értékelését, javítását, a fordításokra adott visszajelzések kérdé-

sét vizsgálom. A hazai fordítóképzésben alkalmazott javítási technikák, értékelési módszerek 

bemutatásán túl a Washborne által kidolgozott kategóriákat próbálom alkalmazni fordított 

szövegbeli példákon. Arra teszek kísérletet, hogy megnézzem, a már működő értékelési mód-

szereken kívül milyen egyéb visszajelzési módokat lehet alkalmazni a fordítást tanulók for-

dítói kompetenciájának fejlesztésére. Ahogyan a fordítói piac, a fordítással szemben támasz-

tott követelmények megváltoztak, érdemes választ adni ezekre a változásokra a fordítók kép-

zésében is. Tiszteletben tartva az eddig jól bevált módszereket, azt nézem meg, mivel egé-

szíthetőek ki ezek a stratégiák úgy, hogy a fordítást tanulók – az oktatás párbeszédes jellegére 

alapozva – hatékonyan tudják fejleszteni saját fordítói készségeiket. A fordításoktatásból vett 

saját példákkal szeretném alátámasztani a visszajelzési kategóriák alkalmazhatóságát. A 

vizsgált példák alapján az alábbi hipotézis beigazolódását várom: a modell alkalmazható-e a 

hazai fordítóképzési keretek között. 
Kulcsszavak: értékelés, javítás, visszajelzés, segítő visszajelzés, fordítóképzés 

 

This paper investigates the problem of evaluating and correcting translations and giving feed-

back in translation training. After giving an overview of the correction techniques and eval-

uation methods applied in translation training programmes in Hungary, I apply Washborne’s 

categories to actual translated sample texts in an effort to define what other feedback methods 

may be used in addition to the existing evaluation systems in order to develop the compe-

tences of future translators. Given the changes in the translation market and in the require-

ments towards translations, it is essential that translation training programmes respond to 

these changes. With due respect to the proven methods, I investigate how these strategies 
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may be completed so that relying on the interactive character of instruction, future translators 

can develop their translation skills effectively. I strive to support the applicability of feedback 

categories with examples derived from my own teaching practice. I seek an answer to the 

question whether the model may be applied in the framework of translation training in Hun-

gary.  

Keywords: evaluation, correction, feedback, facilitative feedback, translation  
 

Bevezetés 

A fordítások értékeléséről és a fordítóképzésben használt javítási módszerekről szá-

mos tanulmányt olvashatunk (DRÓTH 2001, 2011; KLAUDY 1996, 1997, 2003, 2005; 

SZABARI 1999). Kutatásom elméleti hátterének bemutatásakor röviden ismertetem a 

hazai gyakorlatban leginkább használt módszereket. Ebben a dolgozatban ugyanak-

kor nem a fordítóképzésben résztvevők számára jól ismert szempontok mentén sze-

retném a fordítások értékelési lehetőségeit vizsgálni, hanem egy újfajta megközelítés 

szerint. Kelly Washborne 2014-es cikkében Ellis 1998-as modelljének átalakításával 

kidolgozta a visszajelzések kategorizálását, melyet véleményem szerint érdemes ma-

gyar példákkal alátámasztva „kipróbálni”. Dolgozatomban a Washborne-féle visz-

szajelzési típusok bemutatása után a hallgatói fordításokból vett, német–magyar 

nyelvpárban összeírt példák alapján vizsgálom a visszajelzési típusokat. Kísérletet 

teszek annak megválaszolására, milyen esetben és mely visszajelzési típusok alkal-

mazhatóak az oktatás során.  

A példák alapjául a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudo-

mányi Tanszékének egyik hallgatói csoportja által a 2014/2015-ös első félévben be-

nyújtott házi fordítások szolgálnak. A hallgatók (MA és Társadalomtudományi és 

Gazdasági Szakfordító képzés keretében) Fordítástechnika és Gazdasági szakfordí-

tás tantárgy során ismerkedtek a különböző szövegtípusokkal, fordítási stratégiákkal, 

szaknyelvi kifejezésekkel. A fordított szövegekben előforduló fordítási hibákat, 

problémákat, működő megoldásokat veszem alapul, azt vizsgálva, miként működhet 

a Washborne-féle tipizálás a mai fordítóképzés gyakorlatában. 

 

1. A vizsgálat elméleti háttere 

A következőkben egyrészt ismertetem a hazai fordítóképzésben használt értékelési 

módszereket, másrészt áttekintem a példák rendszerezéséhez használt visszajelzési 

kategóriákat.  

 

1. 1. Értékelés, javítás a fordítóképzésben 

Előzetesen érdemes néhány fogalmat tisztázni: mi az értékelés – különös tekintettel 

az angol assessment és evaluation kettősségére. Mi a javítás és a visszajelzés, illetve 

mit értünk fordítási hibán?  
Az értékelés (evaluation) termékorientált fogalom, “measuring in order to judge” 

(MELIS–ALBIR 2001: 275), magát a produktomot ítéljük meg. Az assessment kifeje-
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zés alatt viszont folyamatorientált értékelést értünk: the object of study is the profes-

sional competence of the translator (result and knowledge, skills and aptitude (ME-

LIS– ALBIR 2001: 275), azaz a fordító kompetenciáját vizsgáljuk. 
A visszajelzés (feedback) a fordítástudományban (BRANNON–KNOBLAUCH 

1982) azt a célt szolgálja, hogy a fordítást készítő figyelmét felhívja arra, hogy a 

forrásnyelvi szöveg szándéka eltér a célnyelvi szöveg által kiváltott hatástól. A for-

dítást tanulónak ugyanakkor nem írja elő explicit módon, mit is kell tennie, nem 

hibát „javít”, hanem ráirányítja a nehézségre a figyelmet. A későbbiekben, Wa-

shborne tanulmányában megjelenik a corrective feedback, azaz a javító visszajelzés 

és a facilitatív feedback, azaz a segítő visszajelzés (saját magyar elnevezés, mivel a 

magyar szakirodalom nem említi a facilitatív feedback magyar megfelelőjét) fo-

galma is (WASHBORNE 2014: 245). Dolgozatomban bővebben nem szeretnék kitérni 

a fordítási probléma (TOURY 2010: 169–174) és a fordítási nehézség (WILSS 1977) 

fogalmára, ezek elemzése külön tanulmány tárgya lehetne.  
Így ír a terminusok összemosódásáról dr. Klaudy Kinga professzor asszony: 

„A fordítások javítása és a fordítások értékelése terminust gyakran szinonimaként 

használják, pedig mindkettőnek más a célja, más a módszere, mégpedig attól füg-

gően, hogy a fordítási esemény hol történik (1) az életben, (2) a fordítóképzésben 

vagy a (3) a szakfordítói vizsgán.  

A szakfordítóképzésben javításra és értékelésre egyaránt szükség van. A fordítások 

javításának célja a leendő szakfordítók fordítói kompetenciájának fejlesztése. Egyes 

vélemények szerint a fordítói kompetencia úgy is fejleszthető, hogy a tanár a képzés 

során csak javít, és nem értékel, hanem rábízza a fordítójelöltre, hogy tanuljon a ja-

vításokból. Mivel azonban a fordítóképzésben rendszerint meghatározott óraszám 

áll rendelkezésre, az értékelést maguk a hallgatók is elvárják. Annál is inkább, mert 

a vizsgán az értékelés elkerülhetetlen. Természetesen az értékelés a fordítóképzés-

ben terapeutikus, tehát célja a fordítói kompetencia fejlesztése és nem a hallgató ön-

bizalmának megingatása (bár néha az sem haszontalan).” (KLAUDY 2005: 268) 
Mi a fordítási hiba, illetve milyen hibatípusok fordulhatnak elő a célnyelvi fordí-

tásban? Maga a „hiba” rendszerint azt jelenti, hogy valami rossz, fordítási hibánál 

viszont beszélhetünk kulturális, pragmatikai, szövegnyelvészeti, szemantikai, szin-

taktikai vagy akár stilisztikai interferenciáról, mely vagy a fordítási utasítás félreér-

téséből, vagy a forrásnyelvi szöveg nem megfelelő értelmezéséből adódik (HANSEN 

2010: 385). Mást jelent ugyanakkor a fordítási hiba fogalma a különféle fordításel-

méleti felfogásokban. Jelentheti az ekvivalencia, azaz a forrásnyelvi és a célnyelvi 

szöveg egyenértékűségének hiányát (KLAUDY 1997: 89), funkcionalista megközelí-

tésnél hibát a célnyelvi funkció és a befogadó elvárásainak való megfelelésben 

(NORD 2009). Nord szerint fordítási hibáról van szó, ha a fordítás „nem funkcioná-

lis”, ha nem tölti be a fordítás célját. Hierarchikus rendet állít fel a fordítási hibák 

kategorizálásánál: a legnagyobb a pragmatikai hiba, ezt követi a kulturális hiba és a 

nyelvi hiba (melyek súlyossága a célnyelvi szöveg funkciójára gyakorolt hatásától 

függ) (NORD 1997: 73–77). KUßMAUL (1995) a fordítási hibáknál élesen elkülöníti 

a nyelvtanári és fordítói megközelítést, szerinte a fordítóképzésben nem a nyelvta-

nári módszereket kellene alkalmazni (hiszen sokszor egy nyelvtani hiba nem okozza 
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a fordítás funkciójának módosulását), hanem a fordítói megközelítést (előfordulhat, 

hogy egy betű vagy számjegy kihagyása eltorzítja a fordított szöveg értelmét). 

Juan Sager (SAGER 1983, idézi DRÓTH 2001) öt hibatípust különböztet meg: a 

jelentésfelcserélést, a kihagyást, a bővítést, az eltérést és az átalakítást (mely nem 

számít hibának, ha a fordítási utasítás eleve megkívánja). A hibák hatását három 

csoportba sorolja, ennek megfelelően lehet nyelvi, szemantikai és pragmatikai, eze-

ken belül is súlyos, illetve nem súlyos hatása. A hibák súlyozása kapcsán a fordítás-

tudományban ismert Anthony PYM (1992, 1993) bináris, illetve nem bináris hibák 

szerinti megkülönböztetése. HELTAI Pál (2011) a feldolgozási erőfeszítésre helyezi 

a hangsúlyt, a fordítások minőségét az alapján mérve, hogy az olvasó feldolgozási 

erőfeszítése nagyobb-e a célnyelvi szöveg értelmezése során. Megkülönböztet glo-

bális és lokális, valamint egyértelműen és nem egyértelműen hibás fordítási megol-

dásokat.  

A hibatípusokról, a fordítások értékeléséről, valamint a hibák osztályozásáról és 

súlyozásáról is sok tanulmány érhető el a nemzetközi nyelvtudományi és fordítástu-

dományi szakirodalomban (csak néhányat említve: BRANNON–KNOBLAUCH 1982, 

GILE 1995, HANSEN 2008, MELIS–ALBIR 2001). A magyar szakirodalomban a pe-

dagógiai célú értékelés témáját, a fordítások értékelését az életben Dróth Júlia járta 

körül (DRÓTH 2001). Dróth Júlia összefoglaló tanulmányt készített mind a piaci sze-

replők, mind pedig a fordítóképző intézmények értékelési gyakorlatáról, ezek össze-

hasonlítása révén részletes képet kaphatunk a magyarországi fordításoktatásról 

(DRÓTH 2011). Tanulmánya végén hasznos javaslatokat fogalmaz meg a fordítások 

értékelésére vonatkozóan: célravezető lenne, ha a hallgatók a fordítóképzésben meg-

ismernének valamilyen egységes fordításértékelési kritériumrendszert, mely kritéri-

umok alapján elkészíthetnék fordításaikat, illetve tanáraik az értékeléseket. Felhívja 

a figyelmet arra is, hogy a fordítóképző intézményeknek közelíteniük kellene a piaci 

elvárásokhoz (DRÓTH 2011: 34). Véleménye szerint a fordításértékelésben jól mű-

ködik a holisztikus (impresszión alapuló) és az analitikus értékelés kombinációja: 

ennek alkalmazása közreműködésével a Szent István Egyetemen, Gödöllőn valósult 

meg. A holisztikus elemen kívül (a lektor rövid szöveges értékelése) analitikus szem-

pontrendszert (négy értékelési sávval) is alkalmaznak, az értékelési szempontoknál 

a tartalmi, nyelvtani, és stílusbeli kategóriákon felül megjelenik a piacképesség és a 

speciális készségek szempontja is, az értékelési kategóriák pedig eltérő hangsúlyt 

kapnak.  
Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke által feldolgozott és alkalmazott 

hibatipológiát és a súlyozás elveit Szabari Krisztina dolgozta ki, főként az ATA 

(American Translators Association) értékelési rendszere alapján (SZABARI 1999). 

Ennek megfelelően megkülönböztetünk kis és nagy hibákat (a margón kis „h” és 

nagy „H” betűvel jelölve).  

Nagy hibának a következők számítanak: 

„(l) Megértési hiba: félrefordítás, értelmetlen szó szerinti fordítás, határozatlanság 

(pl. több változat megadása), kihagyás, a szövegkohézió és szövegkoherencia súlyos 

megsértése, logikai sorrend, ok-okozat stb. megváltoztatása, hozzáfűzés stb.;  
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(2) Durva, a nyelvtudás szintjét megkérdőjelező nyelvtani hiba: alapvető ragozási, 

szórendi, mondatszerkesztési stb. hibák;  

(3) Terminológia: szakszövegek fordításánál a szakszókincs, a terminológia ismere-

tének feltűnő hiánya;  

(4) Feltűnő, súlyos helyesírási és központozási hibák, pl. földrajzi vagy egyéb tulaj-

donnevek helytelen írása, nagy- és kis kezdőbetű helytelen használata, külön- és egy-

beírás következetesen helytelen használata;  

(5) Műveletlen, iskolázatlan nyelvhasználat, az írásbeli kommunikációban szerzett 

gyakorlat egyértelmű hiánya, az olvashatatlan kézírás, a feltűnően csúnya külalak.  

Kis hibának minősülnek a következők:  

(1) Kisebb, nem értelemzavaró, szószinten javítható megformálási hiba,  

(2) Kisebb, nem értelemzavaró nyelvtani hiba,  

(3) Kisebb, egyszer előforduló, a mondat értelmét nem megváltoztató központozási 

vagy apróbb helyesírási hiba.” (KLAUDY 2005: 273–274) 

A Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszékén is a 

legtöbb oktató ezt az osztályozást és súlyozást alkalmazza a fordítások értékelésénél.   
A továbbiakban Kelly Washborne, az egyesült államokbeli fordítóképzésben 

(Ohio, Kent State University, Department of Modern and Classical Language Stu-

dies) részt vevő kutató 2014-ben megjelent cikkét ismertetem. A szerző áttekinti az 

írásbeli javító visszajelzés (written corrective feedback) lehetőségeit, az egyes visz-

szajelzési szinteket és stratégiákat. Az ELLIS (2009) által a nyelvtanulásra kidolgo-

zott kategóriákra épít: Washborne szerint a következő három kategória alkalmazható 

a fordításra: a közvetlen visszajelzés, a közvetett visszajelzés és végül a metanyelvi 

korrektív visszajelzés. Washborne a visszajelzések stratégiáit kiegészíti a (tanár-

diák) párbeszéd fontosságával (dialogic pedagogy, dialogic talk).  Példákat hoz arra, 

vajon milyen módon lehet még az írásbeli visszajelzést is párbeszédessé tenni. Erre 

lehetőség nyílik, ha a diák pontról pontra megválaszolja és saját kérdéseivel is ki-

egészíti a kódokkal ellátott fordítást, ha oktatójával közösen átnézik a visszajelzést, 

de előfordulhat az is, hogy a diák összehasonlítja a jól sikerült írásbeli fordításokat 

saját munkájával, illetve a diákok közösen vitatják meg a szöveg problémás helyeit, 

jó megoldásokat keresve. A diákok külső szakértőkkel, felhasználókkal is felvehetik 

a kapcsolatot, és online fórumokhoz is fordulhatnak.  
Washborne ez utóbbi példája gyakorta előfordul a szakfordítás oktatásában, hi-

szen fontos, hogy az általunk nem ismert szakterületen szakértőket hívjunk segítsé-

gül. Az online fórumok használata is gyakran célravezető, a nyomtatott szótárak 

használata helyett gyorsabban választ kapunk például egy-egy helyesírási kérdésre, 

ha megbízható online fórumhoz fordulunk. 

Ellis kategóriáit alapul véve Washborne a fordításokra adható visszajelzéseknél 

az alábbi ábrán látható kategóriákat különbözteti meg (a visszajelzések típusainak 

eredeti angol megnevezéseit lásd a függelékben). 

A szerző ugyanakkor pontosít, a javító (corrective) feedback fogalma helyett inkább 

a facilitatív, azaz ösztönző, segítő visszajelzést alkalmazza (szemben az előíró, di-

rektív, javító visszajelzéssel), hiszen ezalatt azokat a nem minősítő, nem értékelő 
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válaszokat érti, melyek akár kérdés, akár kiegészítés, magyarázat, javaslat vagy le-

hetséges forrás megadása formájában ölthetnek testet (WASHBORNE 2014: 245). 
 

1. táblázat 

A Washborne-féle (WASHBORNE 2014: 245) visszajelzési kategóriák, 

ill. azoknak a dolgozat szerzője által javasolt magyar megfelelői 
 

1. Közvetlen visszajelzés 2. Közvetett visszajelzés 3. Metanyelvi visszajelzés 

1a) magyarázattal 2a) jelölés + hibahely fel-

tüntetése 
Választ vár: 
3a) megerősítés, doku-

mentáció kérése 
3b) megvitatás, mérlege-

lés 
3c) visszakérdezés 
3d) újragondolás 

1b) magyarázat nélkül 2b) csak jelölés 

  

  

  Nem vár választ: 
3e) széljegyzet 
3f) célzott kommentár 
3g) fordítási követelmé-

nyek, működő megoldá-

sok 
3h) további fejlődési le-

hetőségek 

  

  

  

  

 

Az első két kategóriát nem részletezi Washborne, csupán átveszi Ellis leírását: 

1a) ha a tanár kijavítja a hibát és ahhoz magyarázatot fűz; 1b) ha pusztán javít az 

oktató anélkül, hogy magyarázatot adna. A második kategóriában közvetve javít a 

tanár: 2a) a fordítás szövegében jelöli a hibát és a hiba helyét is feltünteti; 2b) ha a 

tanár csak felhívja a figyelmet a margón, hogy hiba csúszott a fordításba, annak pon-

tos helyét viszont nem adja meg. A szerző a harmadik kategória visszajelzési altípu-

sait viszont bővebben is kifejti: 

A harmadik kategória első négy altípusánál az oktató választ vár a fordítást tanu-

lótól: 

3a) Amikor az oktató nem tudja követni a diák magyarázatát, vagy nem tudja beazo-

nosítani a megoldás forrását, vagy szeretné annak megerősítését kérni a diáktól. Eb-

ben az esetben a diáknak kell alátámasztania a fordítói megoldást, vagy magyaráza-

tot fűznie hozzá. 
3b) Milyen implikációkat vált ki a diák választása? (Lásd Pym nem-bináris hibái.) 

Érdemes megbeszélni, mérlegelni a lehetséges variációkat, szinonimákat, alternatí-

vákat. 
3c) Visszakérdezés a diák választott megoldására, azaz az oktató ellenérveket hoz 

fel, vagy megkérdőjelezi a diák választását. 
3d) Újból át kell gondolnia a megoldást a diáknak, meg kell keresnie az odaillő meg-

felelőt. 
A harmadik kategória további négy altípusánál az oktató nem vár választ a diáktól: 
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3e) Széljegyzetet fűz a visszajelzést adó, ahogyan azt az olvasó tenné: rávilágít az 

összefüggésekre vagy megfigyelésekre. 
3f) Az értékelő célzott kommentárt fűz a diák írásbeli fordításának sikerességéről, 

kifejti, mi az, ami működik a fordításban. 
3g) Ebben az esetben az értékelő emlékezteti a diákot a fordítási feladattal szemben 

támasztott követelményekre, a kidolgozott példákat és működő megoldásokat kéri 

számon. 
3h) Kiegészítő forrásokat adhat meg az értékelő, egyéb ötleteket, jövőbeni projekte-

ket vagy reflexiót fogalmazhat meg, gyakran végjegyzet, nem pedig széljegyzet for-

májában (WASHBORNE 2014: 245–246). 
 

Összegezve tehát a fentieket: az első két kategóriánál a tanár az aktívabb szereplő, 

a harmadik kategóriában az interaktivitás a jellemző, mivel a diák aktivitása elen-

gedhetetlenül szükséges. Az első négy altípusánál a diák válasza szükségeltetik, 

mely tartalmazhat szerkesztést, megerősítést vagy kérdést; az utolsó négy altípusnál 

ugyan nincs szükség a fordítást végző tanuló válaszára, de a tanár útmutatásait – az 

eredményesség érdekében – ekkor is aktívan követnie kell. A 3 a–h) egyes altípusa-

ira példákat is hoz a szerző, mégis – a magyarázatok és példák ellenére is – hiányér-

zet maradhat az olvasóban. A kategóriák határai nincsenek pontosan megszabva, il-

letve bizonytalanság sugárzik abból is, hogy maga Washborne is egyes példáknál 

több altípust is megad: 
 

3d–e) Nearby is the plaza of Alfalfa, an ancient Roman agora, which was also an 

Islamic alcaiceria, and later became a medieval market, the great butcher shop of the 

Baroque Seville and fief of the guild of Esparteros from the 19th century. 
 

This sentence makes massive demands of the reader. A small glossary might be 

called for.3 12/16/12 to MA  
(WASHBOURNE 2014: 248) 
 

Az alábbi példánál szintén (mely teljesen szubjektív megközelítést takar): 
 

3e–f) Once in front of the soldiers, the pick miner opened his shirt, bared his chest, 

and yelled at the top of his lungs here is my heart if you want worker blood, … 
 

Italicization works here, creating a more ‘literary’ effect than quotes would (not sure 

of why that happens, but it may have to do with a greater sense of immediacy – 

punctuation can sometimes be a barrier to such effects, one reason [literary] authors 

will deviate from proper punctuation).4 12/16/12 to VC (WASHBOURNE 2014: 249) 

                                                 
3 Ez a mondat az olvasó számára komoly ráfordítással jár. Hozzá lehetne fűzni egy kis 

glosszáriumot. (saját fordítás) 
4 A dőlt betűvel szedés itt jól működik, mivel ‚irodalmibb’ hatást kelt, mint az idézet (nem 

tudom biztosan, miért van így, talán a közvetlenség magasabb fokának van hozzá köze – 

a központozás ezt a hatást akadályozhatja, ez az egyik oka annak, amiért az [irodalmi] 

szerzők eltérnek a helyes központozástól). (saját fordítás) 
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A szerző nem tör pálcát a közvetlen visszajelzés (hibajavítás) felett, de szerinte sok-

kal nagyobb eredményt lehet elérni a közvetett és a metanyelvi visszajelzéssel. Sok-

kal hatékonyabb az oktatás, ha az oktató kérdez, javaslatot tesz, céloz valamire, nem 

pedig előíró módon javít. 

 

Ahogyan a fordítói stratégiák különbözőek az egyes szövegtípusoknál, a visszajel-

zések típusai is függnek például attól:  
 

– milyen a diákok kompetenciaszintje 

– tanulási stílusa, 

– a fordított anyag szövegtípusa, 

– maga a fordítási probléma, 

– mi a megbízás célja stb. (WASHBORNE 2014: 251) 

 

1. 2. Fordítási példák 

A következőkben a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudomá-

nyi Tanszékének hallgatói által a 2014/2015-ös első félévben – német–magyar 

nyelvpárban – benyújtott házi fordításokból vett példák alapján teszek kísérletet a 

visszajelzések kategóriába sorolására. A példák kiválasztása során próbáltam a több 

hallgatónál előforduló vagy általában gyakrabban előforduló fordítási nehézségeket 

megnézni. Az idézett példáknál megadom a forrásnyelvi és a hallgató által készített 

célnyelvi szöveget, röviden utalok a fordított szövegtípusra, majd ezt követően meg-

próbálom besorolni az általam készített visszajelzést Washborne visszajelzési kate-

góriáiba: 
 

 FNY: Insbesondere für den deutschen Einzelhandel, der seit Jahren unter 

rückläufigen Konsumausgaben leidet, sollten diese Kundengruppen deshalb 

von besonderem Interesse sein. 
CNY: Ezért ez a vásárlócsoport különösen a német kiskereskedelem szá-

mára lehet érdekes, amely már évek óta rettentően szenved a fogyasztói ki-

adásoktól. 
(55 év felettiek vásárlási szokásairól szóló szöveg) 

 

3c–3d) Így nem érthető a mondanivaló: hogyhogy szenved a fogyasztói kiadásoktól? 

Mi maradt ki a mondatból? Nézzen utána a rückläufig jelentésének a mondat pontos 

értelmezéséhez!  
 FNY: Ich wünsche keinen Besuch eines Außendienstmitarbeiters! 

CNY: Nem óhajtom területi képviselő látogatását!  
(Életbiztosítással kapcsolatos levél utóirata) 
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3d) újragondolás: Regiszter – stilisztikailag gondolja át, milyen más fordítói megol-

dással működne jobban a fordítás. Óhajtom: milyen helyzetben használjuk, van-e 

ilyen esetben ironikus felhangja? 
 

 FNY: Innovativ und verantwortungsvoll – Ihre Aufgaben sind herausfor-

dernd: 
CNY: Ön innovatív és felelősségteljes? Kihívással teli feladatai a követke-

zők:   
(Álláshirdetés része) 

 

3e) széljegyzet: Jó megoldás a szöveg magyar nyelvű álláshirdetések mintájára tör-

ténő átalakítása. 
 

 FNY: Experten schätzen beispielsweise die jährliche Kaufkraft der über 50-

Jährigen auf 90 bis 150 Milliarden Euro. Optimistische Schätzungen rech-

nen sogar mit bis zu 640 Milliarden Euro. 
CNY: A szakértők például az idei 50 év felettiek éves vásárlóerejét 90–150 

milliárd euróra becsülik, optimista becslések szerint ugyanakkor akár 640 

milliárd euróval is számolhatunk.  
(55 év felettiek vásárlási szokásairól szóló szöveg) 

 

3c) visszakérdezés: ? (A kérdőjel arra utal, hogy az értékelő el sem tudja képzelni, 

miért írta a diák a CNY-ben, hogy idei 50 év felettiek.) 
 

 FNY: Der Traum von fünf Millionen Steuerzahlern  
CNY: Ötmillió adófizető álma 
(Makroökonómiai, gazdasági szakszöveg) 

 

3b) mérlegelés: A referencia eltolódása azt sugallja, hogy az adófizetők álmodnak 

valamiről – a FNY szövegben nem erről van szó. 
 

 FNY: Daneben bleiben dreieinhalb Jahre Zeit, um wirklich schwere Brok-

ken anzugehen, unter denen viele Analysten die Konsolidierung des Ge-

sundheitswesens an erster Stelle erwarten.  

CNY: Emellett háromnegyed év marad arra, hogy az igazán nehezebb fala-

tok felé közelítsenek: az elemzők többek között az egészségügy konszolidá-

lását várják az első helyre. 

(Makroökonómiai, gazdasági szakszöveg) 

 

3g) fordítási követelmények: A következő alkalomra készítsen egy párhuzamos szö-

vegekből álló gyűjteményt, mely alapján jól elkülöníthető a különbség a háromne-

gyed és a dreieinhalb között!  
3c) visszakérdezés: Mire utal vissza a szöveg írója a fenti vonatkozó névmással: un-

ter denen? Mi a többek között német megfelelője? 
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 FNY: Die Zukunft liege in der fachlichen Ausbildung, von der Berufsschule 

bis hin zu den Ingenieurhochschulen.  
CNY: A jövő a szakmai képzésben áll, a szakiskolától kezdve egészen a mér-

nöki főiskolákig.    
(Makroökonómiai, gazdasági szakszöveg) 

 

3d) újragondolás: Regiszter – stilisztikailag gondolja át, milyen más fordítói megol-

dással működhetne jobban a fordítás.  

3a) megerősítés, dokumentáció kérése: Hochschule, Universität, Inge-

nieurhochschulen  

Támassza alá fordítói választását, utalva a német és magyar képzési rendszer közötti 

különbségekre!  
3h) Ha nem tudatos választás volt, nézzen utána különböző, autentikus forrásokban 

a magyar és a német képzési rendszer hasonló és különböző elemeinek! 

3h) Érdemes a célnyelvi szöveget még egyszer elolvasni, pontosítani. Több helyen 

„fordításízű” a szöveg, megmaradtak a német nyelvre jellemző szerkezetek.  
 

 FNY: Im Vergleich zu den verhaltenen Hoffnungen am Jahresende 2013 

könnte die ungarische Volkswirtschaft 2014 einen zusätzlichen Prozent-

punkt draufpacken, womit sich natürlich auch das Defizitziel von 2,9 Prozent 

am Bruttoinlandsprodukt leichter halten lasse. 
CNY: A 2013-as év végi visszafogott várakozásokhoz képest a magyar nem-

zetgazdaság 2014-ben ezen felül még egy százalékpontot javított, így termé-

szetesen a hazai össztermék 2,9 százalékos hiánycélja még könnyebben tart-

ható. 
(Gazdasági szakszöveg) 

 

3c–d) Értelmezze a következő gazdasági fogalmakat: Mit jelent a BIP? Mi a hiány-

cél? Miért am BIP? Milyen párhuzamos szövegeket lehet keresni annak érdekében, 

hogy az összefüggéseket jobban lehessen értelmezni? Az elemek közül melyek tar-

toznak szorosan össze?  
 

 FNY: Umso wichtiger ist Symbolpolitik: Einige Staats- und Regierungschefs 

fehlten aber in New York. Kanzlerin Merkel aus Deutschland genauso wie 

die Präsidenten Chinas und Indiens. 

CNY: Annál fontosabb azonban a szimbolikája: néhány állam- és kormányfő 

viszont nem volt jelen New Yorkban. Németországból Angela Merkel kancel-

lár éppúgy, mint Kína és India elnökei. 
(Tájékoztató jellegű sajtószöveg) 

[3f) A Symbolpolitik magyarra fordítása szimbolikára ebben a kontextusban jól mű-

ködő megoldás.] 
3h) további fejlődési lehetőségek: a két mondat nem koherens magyarul – hiányoz-

nak a megfelelő kohéziós elemek. Érdemes a továbbiakban még egyszer elemezni a 
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forrásnyelvi szöveget: milyen kohéziós elemeket találunk? Továbbgondolva: milyen 

megoldások kínálkoznak a német nyelvben gyakran előforduló határozószók és já-

rulékszók (partikulák) magyarra fordítására? Készítsen kétnyelvű példatárat!   
 

 FNY: Hendricks kündigte an, bis zum Jahr 2020 wolle Deutschland die 

Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. 
CNY: Hendricks bejelentette, hogy Németország 2020-ig az 1990-es érték-

hez viszonyítva 40%-al akarja csökkenteni kibocsátásait.  
(Tájékoztató jellegű sajtószöveg) 

 

3a)-f)-h) Az arányokat megfelelően értelmezte, kár a helyesírási hibáért. Nézzen 

utána nyomtatott és elektronikus formában a helyesírási szabályoknak (pl. helyesi-

ras.mta.hu, e-nyelv.hu). 
  

2. Következtetések, összegzés 

Dolgozatom keretein túlmutatna nagyobb mennyiségű példa átfogó elemzése, ebből 

adódóan a fenti megoldások áttekintése csak óvatos következtetéseket enged meg. 

A kiválasztott fordítási példák alapján mégis az látható, hogy a visszajelzések beso-

rolása az egyes kategóriákba nem egyszerű, és több esetben nem is teljesen egyér-

telmű, átfedések vannak az egyes altípusok között.   

A visszajelzések majdnem mindegyike besorolható külön az 1., külön a 2. és a 3. 

típuscsoportba. Véleményem szerint érdemesebb csak a 3. csoportra összpontosítva 

kategorizálni és újragondolva, a kategóriák határait élesebben elkülönítve kevesebb 

altípussal dolgozni. 

Kissé félrevezető ugyanakkor a harmadik kategóriacsoporton belül a választ váró 

és a választ nem váró alcsoportok elkülönítése. Az első négy altípusnál fordítói dön-

tést kell hoznia a diáknak arról, hogy az adott szövegrésznél mely célnyelvi elemet 

használja, míg a következő négy típusnál már nem kell döntenie a hallgatónak egy 

fordítói megoldás mellett. Az utolsó négy altípusnál az oktató a célnyelvi fordítás 

alapján megfogalmazott kritikai észrevételeit tünteti fel. A választ váró és választ 

nem váró elkülönítés helyett éppen ezért hasznosabb lenne véleményem szerint a 

fordítói döntést váró és nem váró csoportosítás. 

Ugyan a Washborne-féle modell jelen esetben alkalmas volt arra, hogy besoroljam 

a példákat az egyes alcsoportokba, a kategóriák értelmezése azonban nem egyszerű 

feladat. A fordítóképzésben pedig nem lehet célunk az, hogy még inkább bonyolulttá 

tegyük a hallgatók számára a javítások értelmezését. Gyakran fűzünk csak egy-két 

szót a hallgatói fordításokhoz (kohézió, regiszter stb.), melyeket a félév elején közö-

sen megbeszélünk a hallgatókkal, így lesz számukra egyértelműen értelmezhető a 

javítás. A dolgozat elején felállított hipotézisem tehát nem teljesen igazolódott be, a 

bemutatott modell – módosítások nélkül – nem lehet működőképes a fordítóképzés-

ben. Maga a kiindulási ötlet azonban, hogy metanyelvi kategóriákat alkalmazzunk a 

fordítások javításánál, és ezáltal próbáljuk interaktívvá tenni magát az oktatást, vé-

leményem szerint mindenképpen járható út. Saját tapasztalataim is azt mutatják, 

hogy a hallgatók sokkal jobban ösztönözhetőek, motiválhatóak, ha tudják, hogy az 
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értékelésnél az ő véleményük is számít, nem pedig csak a tanár által le- és előírt 

egyféle megoldás – hiszen legtöbbször valóban több működőképes fordítási megol-

dás létezik. A hallgatók fordítási stratégiáját szerintem úgy lehet a leghatékonyabban 

fejleszteni, ha vagy munka, azaz óra közben jönnek rá a leginkább működő fordítási 

technikára, vagy a házi fordításra adott visszajelzést átgondolva saját maguk javítják 

ki a hibákat. Mivel ebben a dolgozatban pusztán szemléltetni akartam – néhány példa 

bemutatásával – Washborne visszajelzési modelljét, a későbbiekben érdemes lehet 

ezt a modellt alapul véve a visszajelzéseket jól elkülöníthető és körülhatárolható mó-

don rendszerezni, újból átgondolni és átdolgozni.  
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Függelék  

Washborne visszajelzési típusai angol nyelven  

Forrás: WASHBORNE, K. 2014. Beyond error marking: written corrective feedback 

for a dialogic pedagogy in translator training. In: The Interpreter and Translator 

Trainer. Vol. 8. No. 2. 240–256. 
 

Key: 1 = Direct 

1a = Direct + explanation 

1b = Direct + no explanation 

2 = Indirect 

2a = Indicating + Locating 

2b = Indicating only 

3 = Metalinguistic 

Response requested 

3a = Documentation request 

3b = Discussion 

3c = Challenge 

3d = Elicitation 

No response requested: 

3e = Marginalia 

3f = Elaborated 

3g = Criteria clarification 

3h = Further learning 

Categories requiring a student response 

 

Documentation request – Instructor is unable to determine a student’s reasoning or 
resourcing, or can but requests it be discovered or verified first-hand by the student; 

student must document with resources or a self-explanation. 

 

Discussion – Pym’s insight of the non-binary error leads to a drawing out of the 
unexamined implications of the student’s choices, and perhaps an entertaining of the 

merits of alternative readings or term candidates. 
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Challenge – Intratextual, extratextual or intertextual evidence is presented that con-

tradicts, challenges or throws into doubt the student’s choice; the student is prompted 

to either revise or state his or her case in light of it. 

 

Elicitation – A recast is requested, beyond a metalinguistic cue for a yes or no an-

swer; student must produce a recast or further iteration. 
 

Categories not requiring a student response 

 

Marginalia – The producer of feedback remarks as a reader or end-user would, 
making connections and passing observations. 

 

Elaborated – The evaluator gives targeted comments about the success of specific 
aspects of a student’s written performance. 

 

Criteria clarification – The feedback in this case reminds students of the task 
requirements, worked examples and variations of successful solutions (NICOL 2010, 

506), and even non-examples. 

 

Further learning – This classification of feedback encourages additional sources, 
ideas, future projects or follow-ups and reflection (BROWN and GLOVER 2006, 84); 

it often uses the form of end notes instead of marginal notes. 
 

(WASHBORNE 2014: 245–246) 

 

Forrásnyelvi szövegek  

1. Álláshirdetés: 

Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Bereichen. 

Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht 

für die ganze Welt des Engineerings - mit kompetenten Mitarbeitern an über 50 

Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ih-

nen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren weiteren Karriereweg 

durch Engagement selbst zu bestimmen.  

Für unseren Kunden suchen wir zur langfristigen Besetzung im Rahmen der priva-

ten Arbeitsvermittlung einen 

Gruppenleiter Qualitätssicherung (m/w) Spritzgusstechnik 

Region Freiburg 

Innovativ und verantwortungsvoll – Ihre Aufgaben sind herausfordernd:| 

 aktive Betreuung von Validierungsprojekten und Koordination sämtlicher Va-

lidierungstätigkeiten im Unternehmen 
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 Qualitätsplanung für Neuprojekte und kontinuierliche Pflege der Qualitätsvor-

gaben in der Serie 

 Weiterentwicklung und Optimierung der abteilungsbezogenen Prozesse 

 Moderation und Hilfestellung bei der Durchführung von Risikoanalysen (z. 

B. FMEA) 

 Reklamationsbearbeitung (Kunde/Lieferanten) sowie aktive Kundenbetreu-

ung in produkt- und prozessspezifischen Qualitätsthemen 

Individuell und erfolgsorientiert – Ihre Perspektiven sind ausgezeichnet: 

 Zielgerichtete Seminare 

 Modulare Einarbeitung 

Erleben Sie die ganze Welt des Engineerings! Neben einer fundierten technischen 

Ausbildung verfügen Sie über einschlägige Zusatzqualifikationen im Qualitätsma-

nagement (z.B. DGQ) und bringen bereits Erfahrung im Bereich Qualitätssicherung 

und im Spritzgussumfeld mit. Gute Englischkenntnisse sowie Verhandlungsge-

schick runden Ihr fachliches Profil ab. Bringen Sie sich sowie Ihre Ideen ein und 

FERCHAU weiter. 

Das ist die abwechslungsreiche Herausforderung, die Sie suchen? Dann freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung - gerne online unter der Kennziffer FE11-70228-FR bei Frau 

Stefanie Rau. Denn was für unsere Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir ent-

wickeln Sie weiter. 

FERCHAU Engineering GmbH 

Niederlassung Freiburg 

Frau Stefanie Rau +49 761 292813-0 

Engelbergerstraße 21 79106 Freiburg 

freiburg@ferchau.de  
 

http://jobs.automobilwoche.de/jobs-ferchau engineering 

(Utolsó letöltés: 2014. december 10.) 

 

2. Makroökonómiai, gazdasági szakszöveg  

Makroökonomische Bestandsaufnahme zum Abschluss des Superwahljahres 

Arbeit, Bürokratieabbau und Wachstum 20. Oktober 2014  

Bei der Berufsausbildung setzt Ungarn auf das bewährte deutsche Modell. 

Ein radikaler Richtungswandel ist nicht zu erwarten und wäre auch unbegründet. 

Wenn man die Aussagen von Ministerpräsident Viktor Orbán zu den Grundsätzen 

seiner Wirtschaftspolitik zusammenträgt, wird er nun an die Feinabstimmung jener 

Systeme gehen, die im Zuge eines mal mehr, mal weniger tiefgründigen Umbaus im 

Grunde bereits effizienter funktionieren, als das früher der Fall war. Daneben bleiben 

mailto:freiburg@ferchau.de?subject=Bewerbung%20auf%20das%20Stellenangebot%20mit%20der%20Kennziffer:%20FE11-70228-FR
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dreieinhalb Jahre Zeit, um wirklich schwere Brocken anzugehen, unter denen viele 

Analysten die Konsolidierung des Gesundheitswesens an erster Stelle erwarten.  

Am Arbeitsmarkt setzt Viktor Orbán nunmehr entschieden auf das deutsche Modell 

der dualen Ausbildung, die flächendeckend an den ungarischen Mittel- und Hoch-

schulen eingeführt wird. Dem Ministerpräsidenten zufolge mag heute noch der 

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt stehen, doch schon in zwei, drei 

Jahren werde sich die Frage stellen, wer arbeite und welche Qualität diese Tätigkeit 

erreicht. Die Erwerbslosenquote ist heute bei 7,6 Prozent angelangt, das Land könne 

seiner Meinung nach Menschen ohne Abschluss genügend Arbeit bereitstellen. Die 

Zukunft liege in der fachlichen Ausbildung, von der Berufsschule bis hin zu den 

Ingenieurhochschulen. Hier gelte es nun dafür zu sorgen, dass möglichst bedarfsge-

recht ausgebildet wird. 

Der Traum von fünf Millionen Steuerzahlern  

Anfang 2013 führte die Regierung beispielsweise ein Programm zum Schutz der Ar-

beitsplätze ein, für das seither gut 200 Mrd. Forint flossen. Damit wurden nahezu 

900.000 Arbeitsplätze bei Firmen gestützt, darunter 170.000 Berufsanfänger in den 

ersten Job vermittelt. Andererseits begünstigt das Programm ältere Arbeitnehmer 

über 55 Jahre; ihr Anteil macht 40 Prozent aus. Dieses Beschäftigungsprogramm 

wird von mehr und mehr Arbeitgebern in Anspruch genommen. Diese können bei 

Vorliegen bestimmter Bedingungen Steuervergünstigungen wahrnehmen. 

http://www.budapester.hu/2014/10/20/arbeit-buerokratieabbau-und-wachstum/  

(Utolsó letöltés: 2014. december 10.) 

 

3. Gazdasági szakszöveg: 

Da gibt es nichts zu staunen 

29. September 2014 – geschrieben von Rainer Ackermann in Kompakt · Wirtschafts-

politik  

Im August ist im Staatshaushalt ein seit mehr als einem Jahrzehnt nicht beobachtetes 

minimales Defizit von weniger als 8 Mrd. Forint zustande gekommen, meldete das 

Volkswirtschaftsministerium. Während sich die Analysten positiv überrascht zeig-

ten, merkte der Leiter des Fachressorts, Mihály Varga, im öffentlich-rechtlichen 

Frühstücksfernsehen in seiner gewohnt kühlen Art an, „niemand müsse sich wun-

dern, wenn sich die Prozesse genau so gestalten, wie wir das geplant haben“. Die 

Online-Einbindung der Kassen mache den Einzelhandel transparenter, die rasanter 

wachsende Wirtschaft sorge ebenfalls für steigende Einnahmen. Im Vergleich zu den 

verhaltenen Hoffnungen am Jahresende 2013 könnte die ungarische Volkswirtschaft 

2014 einen zusätzlichen Prozentpunkt draufpacken, womit sich natürlich auch das 

Defizitziel von 2,9 Prozent am Bruttoinlandsprodukt leichter halten lasse. Seit Jah-

resanfang ergab sich im Staatshaushalt ein Defizit von knapp 859 Mrd. Forint, das 

sich aus einem Defizit des Zentralhaushaltes von 1.053 Mrd. Forint sowie Über-

schüssen bei den Sozialversicherungskassen (150 Mrd. Forint) und den staatlichen 

http://www.budapester.hu/author/rainerackermann/
http://www.budapester.hu/category/kompakt/
http://www.budapester.hu/category/wirtschaft/wirtschaftspolitik/
http://www.budapester.hu/category/wirtschaft/wirtschaftspolitik/
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Sonderfonds (44 Mrd. Forint) zusammensetzte. Varga räumte auf einer Fachkonfe-

renz am Montag ein, dass der Staat weiterhin zu viel Geld ausgebe; nominal müssten 

in den folgenden drei Jahren rund 1.500 Mrd. Forint (ca. 4,8 Mrd. Euro) eingespart 

werden. Denn momentan hält sich der Fiskus nur mit immer weiter steigenden Steu-

ereinnahmen über Wasser: Bis Ende August flossen 743 Mrd. Forint mehr als vor 

einem Jahr zur gleichen Zeit ein, darunter zum Beispiel 137 Mrd. Forint zusätzlich 

aus der Mehrwertsteuer, 90 Mrd. Forint aus der Transaktionssteuer, 55 Mrd. Forint 

aus der Einkommensteuer und 40 Mrd. Forint mehr aus der Körperschaftsteuer. 

http://www.budapester.hu/2014/09/29/da-gibt-es-nichts-zu-staunen/ 
(Utolsó letöltés: 2014. december 10.) 

 

4. Tájékoztató jellegű sajtószöveg 

UN-Klimagipfel in New York  

Stand: 24.09.2014 05:25 Uhr 

Handeln - und zwar jetzt, darin waren sich die Staats- und Regierungschefs auf dem 

UN-Klimagipfel in New York einig. Konkrete Zahlen und Vorgaben nannten aber 

bei weitem nicht alle. Ob die Versprechungen reichen, bleibt fraglich. 

Starke politische Führerschaft - das forderte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon beim 

Klimagipfel in New York. Der hatte von vorneherein nicht das Ziel, ein bindendes 

internationales Abkommen zu erreichen. Das bleibt der UN-Konferenz in Paris Ende 

kommenden Jahres vorbehalten. Umso wichtiger ist Symbolpolitik: Einige Staats- 

und Regierungschefs fehlten aber in New York. Kanzlerin Merkel aus Deutschland 

genauso wie die Präsidenten Chinas und Indiens. 

Obama verspricht mehr Engagement im Klimaschutz 

Gekommen war dafür US-Präsident Obama. In seiner Rede erinnerte er, China und 

die USA seien die beiden Länder mit dem höchsten CO2-Ausstoß der Welt. Das 

verpflichte zu einer besonderen Führungsrolle. „Dazu sind wir als große - und wirt-

schaftsstarke - Nationen verpflichtet. Nichts wird das Jahrhundert so prägen, wie der 

Klimawandel“, so Obama weiter. Das sagte immerhin der Präsident, der erst kurz 

zuvor Luftschläge gegen die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ angeordnet hatte - 

nun auch in Syrien. 

Handeln - und zwar jetzt. Appell reihte sich an Appell. Geschichte schreiben, oder 

von ihr geschmäht werden - diese Alternative eröffnete Leonardo DiCaprio den 

Staatsführern. „Ich spiele erfundene Figuren, die erfundene Probleme lösen. Ich 

glaube, dass die Menschheit den Klimawechsel bisher genau so betrachtet hat“, sagte 

der frisch ernannte UN-Botschafter für den Frieden. 

Deutschland verspricht finanzielle Unterstützung  

Deutschland hatte vor Kurzem eine Milliarde Dollar zugesagt, dem folgte Frank-

reichs Präsident Hollande. Der UN-Generalsekretär bedankte sich höflich für die 

http://www.budapester.hu/2014/09/29/da-gibt-es-nichts-zu-staunen/
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großzügige Unterstützung. So kam wenigstens Geld aus Deutschland, wenn schon 

nicht die Kanzlerin. Umweltministerin Barbara Hendricks sprach erst am Nachmit-

tag Ortszeit und auch nicht in der großen Versammlungshalle. Sondern in einem 

Raum, wo Länder auf Ministerebene ihre Pläne vorstellten. 

Hendricks kündigte an, bis zum Jahr 2020 wolle Deutschland die Emissionen um 40 

Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Dies sei eine große Herausforderung, 

deshalb müsse die Bundesrepublik ihre Anstrengungen noch steigern. „Bis zur Kon-

ferenz in Lima werden wir daher weitere Maßnahmen vorstellen“, versprach Hend-

ricks. 

EU-Kommissionschef Barroso versprach mehr Geld. „Sie können sich auf die EU 

verlassen“, warb er. Ob all diese Zusagen und Versprechen ausreichen, um die Er-

derwärmung um zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen? Und 

ob sie ausreichen, um die Frage der vielen Kinder zu beantworten, die sie per Video-

botschaft gestellt hatten? Die zentrale Frage: „Warum? Warum sitzt ihr hier - und tut 

nichts?“ 

http://www.tagesschau.de/ausland/klimagipfel-114.html 

(Utolsó letöltés: 2014. december 10.) 

 

5. 55 év felettiek vásárlási szokásairól szóló szöveg: 
 

Das „ökonomische Bild“ der „Generation 55+“: attraktive Konsumentengruppen 

mit ausgeprägtem Marktpotenzial 

Die „Ageing Society“ weist Wachstumspotenziale auf (vgl. Abbildung 4): 

 

1. Die Volumenzunahme der älteren Bevölkerung: Es wird in Zukunft immer mehr 

ältere Menschen als potenzielle Kunden geben; ihre Zahl überflügelt diejenige der 

jüngeren. Schon allein aufgrund der zahlenmäßigen Größe dieser Kundengruppen 

werden neue Märkte in den alternden Gesellschaften der Industrienationen entste-

hen, insbesondere auch in Deutschland. 

2. Längere Lebenszeit: Die ältere Bevölkerung verfügt zukünftig über immer mehr 

Zeit, ihr Geld auszugeben. Noch vor wenigen Jahrzehnten erreichte die Mehrheit der 

älteren Deutschen noch nicht einmal ihr Rentenalter. Einhergehend mit einer in den 

letzten Jahrzehnten deutlich verbesserten gesundheitlichen Vorsorge wird jedoch in 

den Industrienationen die Lebenserwartung weiterhin kontinuierlich ansteigen. Die 

meisten Menschen, die jetzt und in den nächsten Jahren ihr Rentenalter erreichen, 

können sich auf einen durchschnittlichen „Lebensabend“ von 15 bis 20 Jahren 

freuen. Aufgrund des medizinischen Fortschritts bleiben sie für den Großteil dieser 

Zeit körperlich fit und aktiv und können daher diese freie Zeit zunehmend genießen; 

auch in Form von Konsum. In Zukunft werden also immer mehr ältere Menschen 

länger leben und entsprechend länger konsumieren. 

3. Späteres Altern: Die heutigen „Alten“ fühlen sich deutlich jünger als ältere Men-

schen früherer Generationen; das gefühlte Alter der potenziellen Kunden entspricht 
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nicht zwangsläufig ihrem tatsächlichen Alter. Die Bedeutung des subjektiv empfun-

denen Alters ist insbesondere für die Ansprache der älteren Generation relevant. 

 

Zudem wird die ältere Generation kaufkräftiger und kauffreudiger. Der Hedonismus-

gedanke 

hat in nur zehn Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Aussage „Ich mache 

mir lieber ein schönes Leben als immer nur zu sparen“ ist zum Lebensmotto dieser 

Generation geworden. Die älteren Konsumenten horten ihr Vermögen nicht vorwie-

gend auf Sparbüchern, sondern genießen bewusst den erreichten Lebensstandard. 

Experten schätzen beispielsweise die jährliche Kaufkraft der über 50-Jährigen auf 

90 bis 150 Milliarden Euro.10 Optimistische Schätzungen rechnen sogar mit bis zu 

640 Milliarden Euro. 

Die monatlichen Konsumausgaben der 55- bis 65-Jährigen liegen mit 2.357 Euro 

über denen des Bevölkerungsdurchschnitts (2.126 Euro) und damit geringfügig un-

terhalb der Konsumausgaben der 45- bis 55-Jährigen, die mit 2.494 Euro die höch-

sten Ausgaben aller Altersklassen aufweisen. Die Gruppe der 65- bis 70-Jährigen 

liegt mit monatlichen Konsumausgaben von 2.108 Euro nur knapp unterhalb der 

durchschnittlichen Konsumausgaben (vgl. Abbildung 5). 

 

Haushalte mit einem Haupteinkommensbezieher über 65 Jahre wenden durchschnitt-

lich 82 Prozent ihres Einkommens für den Konsum auf, der Durchschnitt aller deut-

schen Privathaushalte dagegen nur 75 Prozent. Ältere Kunden zeigen damit ein ho-

hes Maß an Konsumbereitschaft.  

Die „Generation 55+“ ist also eine sehr attraktive Konsumentengruppe mit erhebli-

cher Kaufkraft, die mehr denn je getreu dem Motto „Gib dein Geld jetzt aus, sonst 

tun es deine Erben“ konsumiert. Insbesondere für den deutschen Einzelhandel, der 

seit Jahren unter rückläufigen Konsumausgaben leidet, sollten diese Kundengruppen 

deshalb von besonderem Interesse sein. 

 

http://www.htp-sg.ch/data/publications/1285601513_Genera-

tion%2055Plus%20%2801-06%29.pdf (Utolsó letöltés: 2014. december 15.) 
 

 


