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 A FORDÍTÁSTUDOMÁNY magyar nyelvű, lektorált tudományos folyóirat, amelyet az 

ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke indított 1999-ben. A folyóirat évente kétszer 

jelenik meg, alcíme: Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata 

és oktatása témaköréből.  

 A FORDÍTÁSTUDOMÁNY célja, hogy magyar nyelvű szakmai fórumot teremtsen egy 

dinamikusan fejlődő, új interdiszciplináris tudományos kutatási terület művelői számára. A 

folyóirat a fordítástudományt a lehető legtágabban értelmezi. Helyet kap benne a fordítói és 

tolmácsolási gyakorlat bármely válfajának rendszerező és elméleti megközelítése. Az 

általános fordításelméleti tanulmányokon kívül nagy teret szentel a leíró fordításkutatásnak, 

a párhuzamos korpuszokon alapuló empirikus vizsgálatoknak, a tolmácsolás kutatásának, 

a terminológiai kutatásoknak és a fordítás és tolmácsolás oktatásának. Figyelemmel kíséri a 

fordítástudományi, valamint a fordítástudományhoz kapcsolódó konferenciákat és 

publikációkat, ezekről hosszabb elemző beszámolókat közöl.  

 A kéziratokat kérjük elektronikus formában az alábbi címre küldeni: Klaudy Kinga, 

főszerkesztő. E-mail: klaudy.kinga@btk.elte.hu.  

 A tanulmányokhoz kérünk 150‒200 szavas angol és magyar kivonatot csatolni, öt-öt 

kulcsszóval. A beérkezett cikkeket először a szerkesztőbizottság bírálja el abból a 

szempontból, hogy illeszkednek-e a folyóirat profiljába. Ezután következik a névtelen 

lektorálási folyamat, amelyben a lektorok elfogadásra, átdolgozásra vagy elutasításra 

javasolhatják a kéziratot.  

A 2005. évfolyam második számától a folyóiratszámok teljes anyaga hozzáférhető 

PDF formátumban az FTT honlapján: www.elteftt.hu és a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtári és Kommunikációs Intézetének (MTA KIK) folyóirat szerkesztő rendszerében. A 

2019. évfolyam második számától a folyóirat online formában szabadon olvasható. 

https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/ Könyvtárak, intézmények, és magánszemélyek   

számára az esetleg hiányzó nyomtatott számokat kérésre a Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 

díjmentesen pótolni tudja. Tanszéki előadó: Bertalan Zoltánné ELTE BTK FTT, Budapest 

1088, Múzeum krt. 4., F épület I. emelet 3-4. E-mail: bertalan.zoltanne@btk.elte.hu.   
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