Hungria

Encontrar um tradutor jurídico ou um intérprete - Hungria
A Hungria não tem uma base de dados electrónica centralizada de tradutores jurídicos e de intérpretes judiciais.

Como encontrar um tradutor jurídico ou um intérprete na Hungria?
A atividade de tradução ou interpretação especializada só pode ser exercida por tradutores ou intérpretes especializados e
qualificados, no âmbito de um contrato de trabalho ou de outra relação de trabalho remunerado.
Com as exceções referidas abaixo, as traduções certificadas e a certificação de traduções e de cópias de traduções de
documentos em língua estrangeira podem ser efetuadas pelo Serviço Nacional de Tradução e Certificação (Országos Fordító és
Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).
A Lei do Notariado n.º XLI de 1991 estabelece que os notários que estão habilitados a redigir documentos em línguas
estrangeiras podem efetuar também traduções certificadas a partir dessas línguas nos domínios abrangidos pela sua
competência notarial, bem como certificar as traduções desses documentos. Os notários procedem à certificação das traduções
de documentos originais mediante a inserção de uma cláusula de certificação no final da tradução.
As missões diplomáticas, incluindo as secções consulares, podem efetuar traduções e cópias de documentos em língua
estrangeira e certificar documentos, em conformidade com a lei e os tratados internacionais.
Os tradutores especializados e qualificados e os revisores especializados também estão habilitados a fazer, para qualquer língua
oficial da UE (escolhida pela empresa), traduções de certidões do registo comercial e traduções autênticas de documentos da
empresa e dados sobre as empresas destinados ao registo comercial.
O OFFI presta serviços de interpretação nos tribunais, procuradorias e autoridades com poderes coercivos situados em
Budapeste. Está igualmente obrigado a prestar serviços de interpretação nos tribunais, procuradorias e autoridades com poderes
coercivos situados fora de Budapeste que não possam disponibilizar estes serviços através da nomeação de um intérprete
qualificado ou outra pessoa idónea.
Ligações úteis

Serviço Nacional de Tradução e Certificação (OFFI)
As diferentes versões linguísticas desta página são da responsabilidade dos respetivos Estados-Membros. As traduções da
versão original são efetuadas pelos serviços da Comissão Europeia. A entidade nacional competente pode, no entanto, ter
introduzido alterações no original que ainda não figurem nas respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer
responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste documento. Por favor, leia o aviso legal para
verificar os direitos de autor em vigor no Estado-Membro responsável por esta página.
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