
Glass Anita 
MSC, BA 

Baden-Württemberg bejegyzett hiteles magyar okiratfordítója és felesketett tolmácsa 
Öffentlich bestellte und beeidigte Urkundenübersetzerin und Dolmetscherin der ungarischen Sprache 

für Baden-Württemberg 

Kastengasse 25, 73574 Iggingen 
Tel.: +49/179 10 48 415  

Mail: anita.glass@web.de vagy forditoiroda@email.de 

Iggingen, 01.01.21 

Bankkapcsolat: IBAN: DE48 6001 0070 0924 9547 05 BIC: PBNKDEFF 
Steuernummer:83178/600028 UStIdNr: DE278846415 

FORDÍTÁSOK ÁRAJÁNLATAI 2021 

FIX áras fordítások: 

OKIRAT Fizetendő 

Anyakönyvi kivonatok 35,00 € + MwSt 41,65 € 

Apostillevel ellátott anyakönyvi kivonat 50,00 € + MwSt 59,50 € 

Érettségi vagy OKJ bizonyítvány 50,00 € + MwSt 59,50 € 

Diplomák / szakmunkásbizonyítványok 45,00 € + MwSt 53,55 € 

INDEX vagy évközi bizonyítványok dupla oldalanként 40,00 € + MwSt 47,60 € 

Jogosítvány 50,00 € + MwSt 59,50 € 

Erkölcsi bizonyítvány 60,00 € + MwSt 71,40 € 

Apasági nyilatkozat németről magyarra (táblázat) 60,00 € + MwSt 71,40 € 

+ POSTAKÖLTSÈG
Minden más dokumentum:  1,55 -1,85 € / normál sor (55 leütés/sor) + MwSt 

Ügyintézés módja: 

FONTOS INFORMÀCIÒ: hiteles fordításoknál az eredeti okiratot csatolnom kell a fordításhoz, ezért vagy 
(jól olvasható) scannelt dokumentumot vagy kiváló minőségű fényképet tudok csak elfogadni. 

2. Fordítás: elkészítem a 
fordítást, számlát írok, a 
díjbekérőt elküldöm az 
ügyfélnek (pl. emailben, 
levélben, messengeren, 
SMS-ben).

3. Fizetés: átutalással, 
bankkapcsolat az oldal alján 
található. 
Amint a számlámra érkezett a 
fordítási díj vagy Ön utalási 
bizonylatot küld nekem küldöm 
a kész fordítást. 

1. Küldés: emailben vagy
postán (ha eredetit küld, 
ajánlott küldeményként itt 
Németországban:
EINSCHREIBEN)
Ön elküldi az anyagot és a 
megrendelőt, én megkapom.
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GYAKORI KÉRDÉSEK  

 
1. Milyen formában kell elküldeni a dokumentumokat?  

 
Eredeti okiratot ajánlva (Einschreiben):  

• Erkölcsi bizonyítványok 

• Diplomák vagy egyéb szakmai végzettségek elismertetéséhez, honosításához 
(Regierungspräsidium-nál vagy IHK-nál) csak az eredeti bizonyítványt vagy annak hiteles 
másolatát fogadom el. A fordításhoz hiteles másolatot kell csatolni.  Fénymásolat hitelesítés a 
fordítóirodában:  minden fordításnál + 10 € / okirat 

 
Fénymásolt vagy szkennelt okiratot sima küldeményként vagy emailben:  

• Anyakönyvi kivonatok esetén, amennyiben az a RATHAUS-nak kell, pl. bejelentkezéshez vagy 
gyermek anyakönyvezéséhez, 

• Munkavállaláshoz, pályázathoz szükséges bizonyítványok 

• Sozialamt, Finanzamt, Rentenversicherung részére vagy Kindergeld kérelemhez szükséges 
okiratok (házassági anyakönyvi kivonat, nyugdíjigazolás, tulajdoni lap)  

• Kártya formátumú jogosítvány 
 

2. Milyen gyorsan készül el a fordítás?   

• fix ajánlataimnál: 5-7 munkanap,  

• sürgősségi felárral: 24-48 óra alatt  

• egyéb dokumentumoknál: minimum 2 munkahét  
 

3. Ha nem szerepel fent a dokumentum, mennyi lenne a fordítás díja? 
A fent nem szereplő dokumentumoknál sorárral számolok:  
normál soronként (55 leütés/sor) 1,55-1,85 € + 19% MwSt a szöveg nehézségétől függően a törvényben 
meghatározott hiteles fordítási díj alapján. Ha bizonytalan a megrendelésnél, kérjen előzetes árajánlatot! 

4. Hogyan tudom megrendelni a fordítást? 
Amennyiben ajánlatom elnyeri tetszését, a mellékletben található megbízáson rendelheti meg a fordítást. 
Ezt nyomtassa ki, töltse ki, és aláírva küldje el irodánknak a fordítandó dokumentumokkal.  

 
Mindegy hány dokumentumot kapok, megrendelő személyenként csak 1 megbízási nyomtatványt kérek.  
Kérem tüntesse fel mit és hogyan szeretne fordíttatni!  
 

 
További kérdésekkel keressen az alábbi elérhetőségeimen: 

Tel: 0179/1048415   

forditoiroda@email.de  anita.glass@web.de 

http://www.anita-glass.de  

mailto:forditoiroda@email.de
mailto:anita.glass@web.de
http://www.anita-glass.de/

