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Magyarország legnagyobb 
fordítócége

• A Hunnect a legnagyobb, nem állami tulajdonú 
fordítóiroda Magyarországon*

• Egy magyarországi iroda és egy japán képviselet

• Stabil, 10%-os átlagos növekedés évente
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A Hunnect éves árbevétele
(millió HUF)

(*Forrás: Budapest Business Journal, 2020. március-április  **Nem végleges adat. )



A Hunnect számokban
• 17 év a fordítói iparágban

• 25 alkalmazott

• Több mint 130 000 projekt 2007 óta; 
2019-ben 23 216 megbízás

• Több mint 400 vállalati ügyfél – multinacionális cégek, 
nemzetközi fordítócégek, magyar nagyvállalatok

• Fordítói bázis: több mint 350 aktív, tapasztalt szakfordító

• 22 millió lefordított szó a tavalyi évben (kb. 80 000 oldal)

• Célnyelvek száma: 85



Főbb szakterületek, erősségek
• Élettudományok: orvosi, gyógyszerészeti szakfordítás 

(3M, Brainomix, GE Healthcare, ICON, IQVIA, INC Research, 
Medtronic, Parexel, Siemens)

• Marketing és üzleti (BNP, Expedia, IKEA, Nike, Pick Szeged Zrt.)

• IT és telekommunikáció (Dell, LogMeIn, Microsoft, Skype, Samsung)

• Jogi szakfordítás (American Express, Philip Morris Magyarország, Shell)

• Műszaki szakfordítás (Harley-Davidson, Honda, John Deere, 
Knorr-Bremse, Toyota)

Szoros együttműködés az SZTE fordítóképzéseivel:
oktatás, gyakornoki program



Minőségbiztosítás
• ISO 9001 tanúsítvány

• ATC-tagság (Association of Translation Companies, UK) – 2005 óta

• Szakképzett fordítók, szakirányú végzettséggel és tapasztalattal

• Projektek és fordítók folyamatos nyomon követése és értékelése

• Háromlépéses munkafolyamat: 
fordítás, lektorálás, minőség-ellenőrzés

• Automatizált (szoftveres) és nyelvi minőség-ellenőrzési lépések

• Külön élettudományi osztály orvosi, gyógyszerészeti projektekhez, 
belső lektorral és szakosodott projektvezetőkkel



Innovatív technológia
• Fordításimemória-szoftverek (Trados, MemoQ, Memsource, 

Smartling, XTM stb.)
- időhatékonyság növelése
- konzisztencia, nyelvi minőség javítása
- költségoptimalizálás

• Automatizált projektfeldolgozás

• Minőség-ellenőrzési szoftverek (Xbench, Verifika)
- elgépelt számok, írásjelek és egyéb, géppel megtalálható hibák korai 
kiszűrése
- betartandó terminológia maximális követése

• Bármilyen, szöveget tartalmazó fájltípus feldolgozható 
(Office-fájlok, html, xml, valamint a népszerű
kiadványszerkesztő szoftverek fájlformátumai)



Pontos, gyors és proaktív csapat
• Minden ügyfélhez egy hozzárendelt projektmenedzser 

tartozik

• Ügyfél-elégedettségi felmérésünk kiemelkedő eredményei: 
szakértelem, minőség, gyors válaszadás és pontos leadások

(Forrás: Hunnect Client Satisfaction Survey 2018 
– www.surveymonkey.com)



Köszönjük a figyelmet!

• Elérhetőségeink: 

6729 Szeged, Szabadkai 

út 9/A

+36 62 950 222 

+36 30 479 6785

www.hunnect.com

• Árajánlat, információ:

Lepahin Péter 
(plepahin@hunnect.hu)

• Általános információ: 
mail@hunnect.hu

http://www.hunnect.com/

