Lektionswortschatz A1

A1 Szójegyzék a leckékhez

1.

1.

Personen:
die Frau, -en
der Herr, -en
der Partner, - / die Partnerin, -nen
der Mentor, -en / die Mentorin, -nen

Személyek:
nő
úr (megszólításban is)
partner
mentor

Berufe:
der Altenpfleger, - / die Altenpflegerin, -nen
der Anwalt, -e / die Anwältin, -nen
der Architekt, -en / die Architektin, -nen
der Arzt, -e / die Ärztin, -nen
der Bankkaufmann, -kaufleute / die
Bankkauffrau, -en
der Busfahrer, - / die Busfahrerin, -nen
der Designer, - / die Designerin, -nen
der Gärtner, - / die Gärtnerin, -nen
der Hotelfachmann, -fachleute / die
Hotelfachfrau, -en
der Informatiker, - / die Informatikerin, -nen
der Ingenieur, -e / die Ingenieurin, -nen
–Bauingenieur / -in
der Journalist, -en / die Journalistin, -nen
der Koch, -e / die Köchin, -nen
der Krankenpfleger, - / die
Krankenschwester, -n
der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen
der Maler, - / die Malerin, -nen
der Praktikant, -en / die Praktikantin, -nen
der Personalreferent, -en / die
Personalreferentin, -nen
der Psychologe, -n / die Psychologin, -nen
der Sekretär, -e / die Sekretärin, -nen

Foglalkozások:
idősgondozó
ügyvéd
építész
orvos
banki ügyintéző

Visitenkarte:
der Name, -n
–Vorname
–Familienname
–Firmenname
der Titel, die Funktion, -en
die Straße, -n
die Postleitzahl, -en
die Stadt, -e

Névjegy:
név
-keresztnév
-vezetéknév
-cégnév
cím, titulus
funkció
utca
irányítószám
város

buszvezető
formatervező, dizájner
kertész
szakképzett szállodai munkaerő
informatikus
mérnök
építőmérnök
újságíró
szakács
betegápoló
tanár
festő
gyakornok
személyzeti referens
pszichológus
titkár

die Nummer, -n
–Hausnummer
–Telefonnummer
–Mobilfunknummer
die Adresse, -n
–E-Mail-Adresse
–Internet-Adresse
die Abkürzung, -en

szám
-házszám
-telefonszám
-mobilszám
cím, lakóhely, elérhetőség
-e-mail cím
-internetcím
rövidítés

Orte:
das Büro, -s
das Café, -s
der Raum, -e

Helyiségek:
iroda
kávéház
terem, helyiség

Kurssprache:
fragen
die Frage, -n
antworten
die Antwort, -en
hören
lesen
schreiben
buchstabieren
sprechen
das Gespräch, -e
ankreuzen
betrachten
ergänzen
konjugieren
korrigieren
markieren
notieren
passen
sortieren
spielen
raten
rechnen
vergleichen
zeichnen
zeigen
zuordnen
das Alphabet, -e
alphabetisch
die Anweisung, -en
–Arbeitsanweisung
der Kurs, -e
der Rhythmus, Rhythmen

Tanfolyami nyelv:
kérdez
kérdés
válaszol
válasz
hall, hallgat vmit
olvas
ír
betűz, lebetűz
beszél
beszélgetés
beikszel, bejelöl
szemlél, szemügyre vesz
kiegészít
ragoz, igét ragoz
javít, korrigál
jelöl, (szöveget) kiemel
jegyzetel, feljegyez
(oda)illik, alkalmas, megfelel
(szét)válogat, szortíroz, rendszerez
játszik
találgat, kitalál
számol
összehasonlít
rajzol
mutat
hozzá-, odarendel
ábécé, ABC
ábécé sorrendben
utasítás
-munkautasítás
tanfolyam, kurzus
ritmus

der Satz, -e
die Seite, -n
der Tipp, -s
die Tabelle, -n
das Wort, -er
falsch ≠ richtig
formell ≠ informell
laut
zu zweit

mondat
oldal
tipp, javaslat
táblázat
szó
nem helyes ≠ helyes
formális ≠ nem formális
hangos
ketten

Verben:
begrüßen ≠ verabschieden
enden
gehen
heißen
kommen
nehmen
sein

Igék:
üdvözöl, köszönt ≠elbúcsúzik, elbúcsúztat
véget ér, befejez
megy
hívják vhogy
jön
vesz
övé (birt. névmás)

Nomen:
das Foto, -s
der Beginn (nur Sg.)
die Begrüßung, -en ≠ die Verabschiedung, en
die Vorstellung (hier nur Sg.)
die Zahl, -en

Főnevek:
fotó, fénykép
kezdet
üdvözlés, köszöntés ≠búcsúzás, búcsúztatás

Adjektive:
groß ≠ klein

Melléknevek:
nagy ≠ kicsi

Fragewörter:
Wer?
Wie?
Woher?

Kérdőszavak:
Ki?
Hogyan?
Honnan?

Andere Wörter:
alles
aus
hier
oft
oder
und

Egyéb szavak:
minden
-ból, -ből (elölj.) , vami elfogy
itt
gyakran
vagy
és

Redemittel:
Herzlich willkommen!
Danke!
Vielen Dank!

Kifejezések:
Isten hozta! Isten hozott!
Köszönöm!
Nagyon köszönöm!

bemutatkozás
szám

Bitte, bitte!
noch einmal

Csak nyugodtan kérem!
még egyszer

2.

2.

Abteilungen:
die Abteilung, -en
–Finanzabteilung
–IT-Abteilung
–Marketingabteilung
das Büro, -s
–Personalbüro
die Geschäftsführung (nur Sg.)

Részlegek:
részleg, osztály
-pénzügyi osztály
-IT részleg
-marketing részleg
iroda
személyzeti iroda
ügyvezetés

Funktionen / Tätigkeiten:
der Assistent, -en / die Assistentin, -nen
–Marketingassistent / -in
der Chef, -s / die Chefin, -nen
–Personalchef / -in
der Manager, - / die Managerin, -nen
–Finanzmanager / -in
der Geschäftsführer, - / die Geschäftsführerin,
-nen
der Kaufmann, Kaufleute / die Kauffrau, -en
der Leiter, - / die Leiterin, -nen
–Marketingleiter / -in
–Teamleiter / -in
das Marketing (nur Sg.)
–Online-Marketing
die Marktanalyse, -n
die Marktstrategie, -n

Funkciók, tevékenységek:
asszisztens
-marketingasszistens
főnök
-személyzeti főnök
menedzser
-pénzügyi menedzser
ügyvezető

In der Firma:
arbeiten
die Arbeit, -en
die Firma, Firmen
der Kollege, -n / die Kollegin, -nen
der Mitarbeiter, - / die Mitarbeiterin, -nen
das Team, -s
beruflich
international
weltweit

A cégen belül:
dolgozik
munka
cég
kolléga
munkatárs
csoport, team
szakmai, szakmailag
nemzetközi
világszerte

Der Personalfragebogen:
männlich
weiblich
die Sprache, -n

Személyi adatok kérdőíve:
neme férfi
neme nő
nyelv

beszerző, üzletkötő
vezető
-marketingvezető
-csoportvezető
marketing
-Online-marketing
piaci elemzés
piaci stratégia

die Staatsangehörigkeit, -en
die Handynummer, -n
die Vorwahl, -en
der Wohnort, -e

állampolgárság
mobilszám
körzetszám
lakhely

Kurssprache:
betrachten
klopfen
lernen
das Beispiel, -e
die Liste, -n
die Grafik, -en
die Statistik, -en
das Thema, Themen
der Sprecher, - / die Sprecherin, -nen

Tanfolyami nyelvhasználat:
(meg)szemlél, szemügyre vesz
kopogtat
tanul
példa
lista
grafika
statisztika
téma
beszélő

Verben:
gehen
glauben
leben
machen
reden
sagen
wohnen

Igék:
megy
hisz
él
csinál
beszél
mond
lakik

Nomen:
die Atmosphäre (nur Sg.)
das Glück (nur Sg.)
die (E-)Mail, -s / das (E-)Mail, -s (A / CH)
die Feier, -n
das Jahr, -e
das Kind, -er
die Küche, -n
–Kaffeeküche
der Mann, -er
der Mensch, -en
die Neuigkeit, -en
die Pause, -n
die Person, -en
das Prozent, -e
die Situation, -en
Adjektive:
glücklich
gut ≠ schlecht
perfekt
schön
toll

Főnevek:
atmoszféra
szerencse, boldogság
email
ünnep
év
gyerek
konyha
-teakonyha
férfi
ember
újdonság
szünet
személy
százalék
helyzet, szituáció
Melléknevek:
boldog
jó ≠ rossz
tökéletes
szép
remek

ausländisch
eng
exakt
lang
nett
neu
prima
schnell
super

külföldi
szűk, szoros
pontos
hosszú
kedves
új
príma, remek
gyors
szuper

Adverbien:
jetzt
heute
morgen
hier
dort
auch
noch
schon
leider
sehr
so
viel
zusammen

Határozók:
most
ma
holnap
itt
ott
is
még
már
sajnos
nagyon
úgy
sok
együtt

Fragewörter:
Warum?
Was?
Wie viele?
Wo?

Kérdőszavak:
Miért?
Mi? Mit?
Hány? Mennyi?
Hol?

Präpositionen:
an
bei
in
nach

Elöljárószavak:
+A. –ra, -re; +D. –on, -en, -ön
-nál, -nél
+ A.-ba,- be; + D -ban, -ben
+D után, szerint, múlva;

Andere Wörter:
alle
viele
andere
wirklich

Egyéb szavak:
minden, összes
sok, sokan
más, mások
valóban

Redemittel:
Freut mich (auch).
Mir geht es gut / schlecht.

Kifejezések:
Örvendek. (Én is ) örvendek.
Jól vagyok/rosszul vagyok.

Mir geht es nicht so gut.
Auf Wiedersehen. (formell)
Tschüss. (informell)
Tschau. (informell)
Bis morgen!
Bis bald!
Ganz langsam, bitte!
Moment!
Gerne!
Liebe Grüße

Nem igazán vagyok jól.
Viszontlátásra (formális)
Viszlát (informális)
Viszlát (informális)
Szia (a holnapi viszontlátásig)!
Szia ( hamarosan találkozunk) !
Csak lassan, kérem!
Pillanat!
Szívesen!
Szívélyes üdvözlettel

3.

3.

Möbel:
das Regal, -e
der Rollcontainer, der Schrank, -e
–Aktenschrank
der Stuhl, -e
–Besucherstuhl
–Schreibtischstuhl
der Tisch, -e
–Besprechungstisch
–Schreibtisch

Bútorok:
polc
gurulós tárolókonténer
szekrény
-iratszekrény
szék
-vendégszék
-íróasztali szék
asztal
-tárgyalóasztal
-íróasztal

Geräte und Technik:
der Bildschirm, -e
der Monitor, -e
der Computer, - Personal Computer (PC)
der Drucker, drucken
die Lampe, -n
–Schreibtischlampe
die Maus, -e
das Mauspad, -s
das Notebook, -s
die Tastatur, -en
das Telefon, -e
benutzen

Készülékek és műszaki beendezések:
képernyő, monitor
monitor
számítógép, PC
nyomtató
nyomtat
lámpa
-íróasztali lámpa
egér
egérpad
notebook
billentyűzet
telefon
használ, alkalmaz

Bürobedarf:
der Block, -e
–Notizblock
die Büroklammer, -n
das / die Flipchart, -s
die Heftmaschine, -n
der Kalender, -

Irodaszerek:
papírtömb
-jegyzettömb
gemkapocs
flipchart tábla
tűzőgép
naptár

der Korb, -e
–Ablagekorb
–Papierkorb
der Locher, der Ordner, das Papier (hier nur Sg.)
–Druckerpapier
der Radiergummi, -s
der Spitzer, der Stift, -e
–Bleistift
der Kugelschreiber, der Marker, die Bestellung, -en
bestellen
die Liste, -n
–Bestellliste
der Katalog, -e
Farben:
weiß – grau – schwarz
blau
grün
gelb
rot

kosár
-tárolókosár
-papírkosár
lyukasztó
mappa
papír
-nyomtatópapír
radírgummi
hegyező
íróeszköz, toll,
-grafit ceruza
golyóstoll
kiemelő
rendelés
rendel, megrendel
lista
-rendelési lista
katalógus
Színek:
fehér-szürke-fekete
kék
zöld
sárga
piros

Technischer Service:
funktionieren
klappen
passieren
reparieren
die Reparatur, -en
starten
der Auftrag, -e
der Fehler, die Hilfe, -n
das Problem, -e
die Hotline, -s
der Service, -s
–Kundenservice
der Techniker, - / die Technikerin, -nen
kaputt

Technikai szervíz:
működik
sikerül
történik
javít, megjavít
javítás
kezd, indít, startol
megbízás
hiba, meghibásodás
segítség
probléma
hotline
szervíz
-ügyfélszolgálat
technikus
meghibásodott, rossz

Die Firma:
der Job, -s
bei der Firma arbeiten
das Unternehmen, die Unternehmensgründung, -en

A cég:
munka, feladat
a cégnél dolgozik
vállalat
vállalatalapítás

der Standort, -e
der Geschäftsbereich, -e
tätig sein
die Tätigkeit, -en
leiten
produzieren
europaweit

telephely
üzleti terület, profil
dolgozik, tevékenykedik
tevékenység
vezet, irányít
termel, előállít
európa szerte

Die E-Mail:
der Betreff (nur Sg.)
die Anrede, -n
der Text, -e
der Dank (nur Sg.)
Danke im Voraus.
die Grußformel, -n
der Gruß, -e Viele Grüße

Email:
tárgy, téma (pl. levél tárgya)
megszólítás
szöveg
köszönet
Előre is köszönöm.
üdvözlési forma
üdvözlet, Üdvözlettel

Die SMS:
LG = Liebe Grüße

SMS:
LG = szívélyes üdvözlettel

Kurssprache:
beantworten
beschreiben
betrachten
die Betonung, -en
das Buch, -er
–Wörterbuch
die Information, -en
die Regel, -n
die Struktur, -en
Tauschen Sie auch die Rollen.

Tanfolyami nyelvhasználat:
megválaszol
leír
szemügyre vesz, szemlél
hangsúly, hangsúlyozás
könyv
-szótár
információ
szabály
szerkezet, struktúra
Cseréljenek szerepet.

Verben:
bekommen
brauchen
finden
haben
kennen
nennen
schauen
telefonieren

Igék:
kap
szüksége van vmire
talál
birtokol, van neki
ismer
(meg)nevez
néz
telefonál

Nomen:
der Alltag (nur Sg.)
der Artikel, die EDV (= Elektronische Datenverarbeitung)
das Glück (nur Sg.)

Főnevek:
a mindennapok
(újság)cikk, árucikk, cikkely
elektronikus adatfeldolgozás
szerencse, boldogság

das Licht, -er
die Menge, -n
die Note, -n
die Sendung, -en
–Radiosendung
das Hotel, -s
die Wohnung, -en
das Fenster, die Tür, -en

fény, világítás
tömeg, mennyiség
jegy, hangjegy
adás (pl. TV, rádió adás), küldemény
-rádióadás, műsor
hotel
lakás
ablak
ajtó

Adjektive:
breit ≠ schmal
alt
bekannt
dringend
hell
kompetent
leer
praktisch
schriftlich
zufrieden

Melléknevek:
széles ≠ keskeny
öreg
ismert
sürgős
világos
kompetens, hozzáértő
üres
gyakorlatias, praktikus
írásos
elégedett

Adverbien:
genug
gleich
bald
dann
ca. (= circa)
nichts
oben
vielleicht
zuerst

Határozók:
elég, elegendő
azonos, egyforma
hamarosan
akkor, aztán
kb.
semmi, semmit
fent
talán
először

Fragewörter:
Wann?

Kérdőszavak:
Mikor?

Präpositionen:
auf
bei (Marquardt / …)
von
seit

Elöljárószavak:
+A- ra,-re; +D –on-, en-, ön
-nál,-nél, mellette
-tól, -től
óta

Andere Wörter:
denn (in Frage: interessiert)

Egyéb szavak:
mert, mivel, (kérdésben érdeklődést jelez)
hát

Redemittel:

Kifejezések:

Welche Farbe(n) hat / haben …?
Es gibt …
Noch etwas?
Nichts zu danken.

Milyen színű a …?
van, létezik
Még valamit?
Nincs mit.

4.

4.

Termine:
das Datum, die Daten
die Besprechung, -en
das Essen, –Mittagessen
–Abendessen
die Konferenz, -en
–Skype-Konferenz
das Meeting, -s
die Messe, -n
die Präsentation, -en
treffen
das Treffen, der Urlaub, -e
planen
die Planung, -en
organisieren

Időpontok:
dátum
megbeszélés
evés, étkezés, étel
-ebéd
-vacsora
konferencia
-skype-konferencia
megbeszélés, meeting
vásár
prezentáció
találkozik
találkozó
szabadság, üdülés
tervez
tervezés
szervez

Uhrzeiten:
die Uhr, -en
die Zeit, -en
die Minute, -n
die Stunde, -n
–eine Viertelstunde
–eine halbe Stunde
–eine Dreiviertelstunde
Wie viel Uhr ist es?
Wie spät ist es?
Es ist … 9:00 Uhr / 14:00 Uhr / … (Punkt)
eins / zwei / … halb eins / zwei / … Viertel
vor / nach eins / zwei / … zehn (Minuten)
vor / nach eins / zwei / …

Óra kifejezése:
óra (szerkezet)
idő
perc
óra (60 perc)
-negyedóra
-félóra
-háromnegyed óra
Hány óra van?
Mennyi az idő?
9:00 óra/ 14:00 óra/ (pontosan)
egy/kettő/..fél egy/kettő/ negyed …/egy óra/
két óra múlt 15 perccel/ …10 perc múlva
…óra/ 10 perccel múlt egy óra/két óra

Tageszeiten:
der Morgen, morgens / am Morgen
der Vormittag, -e
vormittags / am Vormittag
der Mittag, -e
mittags / am Mittag / zu Mittag (A)

Napszakok:
a reggel
reggelente/ reggel
a délelőtt
délelőttönként/délelőtt
a dél
delente/délben

der Nachmittag, -e
nachmittags / am Nachmittag
der Abend, -e
abends / am Abend
die Nacht, -e
nachts / in der Nacht

a délután
délutánonként/délután
az este
esténként/este
az éjszaka
éjjelente/éjjel

Die Woche:
der Tag, -e
der Montag,-e
der Dienstag, -e
der Mittwoch, -e
der Donnerstag, -e
der Freitag, -e
der Samstag, -e
der Sonntag, -e
das Wochenende, -n
heute
morgen

A hét:
nap (24 óra)
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétvége
ma
holnap

Monate:
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember

Hónapok:
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Jahreszeiten:
der Frühling, -e
der Sommer, der Herbst, -e
der Winter, -

Évszakok:
tavasz
nyár
ősz
tél

Termine machen:
Um wie viel Uhr …?
Um wie viel Uhr geht es?
Geht es heute / um 9:00 / …?
Heute / Um 9:00 / … geht es.
Geht das?
Das geht (nicht).

Időpontegyeztetés:
Hány órakor…?
Hány óráról van szó?
Ma megfelel/alkalmas? 9 órakor megfelel?
Ma megfelel. 9 órakor megfelel.
Megfelel/alkalmas? Jó lesz?
Jó lesz (nem lesz jó, nem fog menni).

Wann haben Sie Zeit?
Haben Sie heute / um 9:00 / … Zeit?
Ich habe heute / um 9:00 / … (keine) Zeit.
Wann können Sie?
Können Sie heute / um 9:00 / … ?
Ich kann heute / um 9:00 / … (nicht).

Mikor ér rá?
Ma/9 órakor ráér?
Ma/9 órakor ráérek/nem érek rá.
Mikor lenne jó Önnek?
Ma /9 órakor alkalmas lenne Önnek?
Ma / 9 órakor nem lesz jó/ nem alkalmas.

Bildung:
die Ausbildung, -en
die Weiterbildung, -en
das Studium, Studien

Képzés:
végzettség, képzés
továbbképzés
tanulmány, egyetemi/főiskolai tanulmányok

Mode:
die Kleidung, -en (Pl. selten)
der Schuh, -e
das Accessoire, -s
der Artikel, -

Divat:
ruházat
cipő
kiegészítők
cikk, árucikk

Verben:
besuchen
essen
essen gehen
gehen (= passen)
grüßen
installieren
können
mailen
skypen

Igék:
látogat
eszik
étterembe megy
megfelel, elmegy
köszön, üdvözöl
installál, felszerel, telepít
tud, -hat,-het
emailezik
skypol

Nomen:
die Anzeige, -n
der Bau, -ten
–Aufbau ≠ Abbau
die Dame, -n
der Freund, -e / die Freundin, -nen
die Heimat (nur Sg.)
das Heimatland, -er
der Kaffee, -s
das Kino, -s
der Link, -s
der Messestand, -e
das Produkt, -e
das Restaurant, -s
der Sport (nur Sg.)
der Stress, -e (Pl. selten)
die Technologie, -n

Főnevek:
hirdetés
épület, építmény
felépítés ≠lebontás
hölgy
barát, barátnő
haza, otthon
anyaország
kávé
mozi
link
vásári stand
termék
étterem
sport
stressz
technológia

–Informationstechnologie
–Unterhaltungstechnologie
der Treffpunkt, -e

-információs technológia
-szórakoztató technológia
találkozási pont, megbeszélt találkozási
helyszín

Adjektive:
frei
offiziell ≠ inoffiziell
privat ≠ beruflich
schick
spät

Melléknevek:
szabad
hivatalos ≠ nem hivatalos
magán ≠ szakmai
elegáns, sikk
késő

Präpositionen:
am (Abend / Montag / Wochenende / …)
im (Januar / Februar / …)
für (Bildung / Mode / …)
mit (Herrn Schulz / Frau Ogashi / …)
um (9:00 / 14:15 / …)
bis (morgen / 9:00 / …)
von … bis (von 9.00 bis 10:00 / von Montag
bis Freitag / von März bis Mai / …)
vom … bis (vom 4. bis 11. Mai / vom 21. bis
30. August / …)
nach (fünf nach eins / zwanzig nach drei / …)

Elöljárószavak:
este/hétfőn/hétvégén
januárban/februárban
képzéshez, divathoz
Schulz úrral/Ogashi asszonnyal
9-kor, 14:15-kor
holnapig/9 óráig
-tól-ig (9-től 10-ig/hétfőtől
péntekig/márciustól májusig)
-tól-ig (május 4-től 11-ig/augusztus 21-től 30ig)
után (egy óra múlt 5 perccel/húsz perccel
múlt 3 óra)
előtt (5 perc múlva egy óra/húsz perc múlva
3)

vor (fünf vor eins / zwanzig vor drei / …)
Fragewörter:
Wie viel?

Kérdőszavak:
Mennyi?

Konjunktionen:
aber
denn
oder
und

Kötőszavak:
de
mert
vagy
és

Andere Wörter:
da
keinnicht

Egyéb szavak:
itt
tagadónévmás
nem

Redemittel:
Der Wievielte ist heute?
Heute ist der … (dritte Mai / dritte
Fünfte / 3.5.)
ins Kino gehen

Kifejezések:
Hanyadika van ma?
Ma (május harmadika/5 hó harmadika/5.3.)
van.
moziba megy

zu Mittag / Abend essen

ebédel/vacsorázik

5.

5.

Im Werk:
das Werk, -e
die Halle, -n
die Produktion, -en
die Anlage, -n
die Maschine, -n
das Material, -ien
die Spannung, -en
die Achtung (nur Sg.)
der Helm, -e
die Kantine, -n
die Frühstückspause, -n
die Mittagspause, -n
installieren
kontrollieren
produzieren
vertreiben
technisch

A gyárban:
gyár, üzem
csarnok
termelés
berendezés
gép
anyag
feszültség
figyelem
sisak
menza, ebédlő
reggeliszünet
ebédszünet
installál, telepít, felszerel
ellenőríz
termel, előállít
forgalmaz
műszaki

Die Werksbesichtigung:
besichtigen
die Besichtigung, -en
der Besuch, -e
der Besucher, - / die Besucherin, -nen
die Gruppe, -n
interviewen
das Interview, -s
berühren
präsentieren
vorstellen
die Vorstellung, -en

Gyárlátogatás:
meglátogat, megtekint
látogatás, megtekintés
látogatás
látogató
csoport
meginterjúvol
interjú
megérint
prezentál, bemutat
bemutatni
bemutatás, bemutatkozás

Berufe/Funktionen:
der Agent, -en / die Agentin, -nen
–Callcenter-Agent / -in
der Fachkaufmann, -kaufleute / die
Fachkauffrau, -en
der Mechaniker, - / die Mechanikerin, -nen
–Industriemechaniker / -in

Foglalkozások/pozíciók:
ügynök
-callcenter-ügynök
képesített üzletkötő

Die Firmenstruktur:
das Organigramm, -e
der Bereich, -e

Céges struktúra:
organigramm
terület

szerelő
-ipari szerelő

der Einkauf (hier nur Sg.)
das Marketing (nur Sg.)
die PR-Abteilung, -en
die Werbung (hier nur Sg.)
die Produktion (hier nur Sg.)
die Entwicklung (hier nur Sg.)
die Fertigung (hier nur Sg.)
das Lager, - / die Logistik (nur Sg.)
der Vertrieb (hier nur Sg.)
der Außendienst (hier nur Sg.)
der Innendienst (hier nur Sg.)
der Kundenservice (hier nur Sg.)
die Verwaltung (hier nur Sg.)
die Buchhaltung (hier nur Sg.)
die Personalabteilung (hier nur Sg.)

beszerzés, bevásárlás
marketing
PR-osztály, kommunikációs osztály
reklám
termelés, gyártás
fejlesztés
gyártás
raktár
logisztika
értékesítés
területi képviselet, külszolgálat
cégközpont
ügyfélszolgálat
igazgatóság
könyvelés
személyzeti osztály

Die E-Mail:
Sehr geehrter Herr … / Sehr geehrte Frau …
Mit freundlichen Grüßen
Gruß / Grüße (informell)
der Anhang, -e im Anhang
schicken

Email:
Tisztelt…Úr/Tisztelt …Asszony
Üdvözlettel
Üdv/Üdvözlet (informális)
melléklet, csatolmányban
küld

Medien:
der Artikel (über + A)
der Film, -e
filmen
das Internet (nur Sg.)
das Handy, -s
das Smartphone, -s
die Software, -s
chatten
fotografieren
surfen

Média:
cikk valamiről
film
filmez
internet
mobiltelefon
okostelefon
szoftver
csetel
fotóz
szörföl

Verben:
besprechen
kochen
rauchen
schlafen
sehen
sitzen (in Asien / in Italien / …)

Igék:
megbeszél
főz
dohányzik
alszik
lát
ül (itt: a cég székhelye
Ázsiában/Olaszországban van)
hordoz, visel
iszik

tragen
trinken

zusammenbleiben

együtt marad

Modalverben:
dürfen
können
müssen
wollen
möchte-

Módbeli segédigék:
szabad neki, teheti
tud, -hat, -het
kell, muszáj, kötelező
akar
szeretne

Nomen:
die Arbeitskleidung, -en
die Fortbildung, -en
das Konzept, -e
der Moment, -e
–im Moment
die Musik (hier nur Sg.)
die Organisation, -en
der Raucher, das Rauchen (nur Sg.)
die Reise, -n
–Dienstreise
der Spaß, -e
das Symbol, -e
die Verabredung, -en
die Zeichnung, -en

Főnevek:
munkaruházat
továbbképzés
koncepció
pillanat
-jelenleg, pillanatnyilag
zene
szervezet
dohányos
dohányzás
utazás
-szolgálati út
szórakozás, mulatság, öröm valamiben
szimbólum
megállapodás, megbeszélt találkozó
rajz

Adjektive:
doppelt
freundlich
früh ≠ spät
genau
heiß ≠ kalt
höflich ≠ unhöflich
kurz ≠ lang
langweilig ≠ interessant / spannend
laut ≠ leise
möglich
nächste
natürlich
normal
schrecklich
total

Melléknevek:
dupla
barátságos
korán ≠ későn
pontos
forró ≠ hideg
udvarias ≠ udvariatlan
rövid ≠ hosszú
unalmas ≠ érdekes / izgalmas
hangos ≠ halk
lehetséges
következő
természetes
normális, megszokott
szörnyű
teljesen, totálisan

Adverbien:
besonders

Határozószók:
különösen

Andere Wörter:

Egyéb szavak:

man
dabei sein

általános alany
részt vesz, benne van

Redemittel:
Herein!
Kommen Sie herein!
Entschuldigung, darf / kann / muss
ich / man / …?
Ist das möglich?
Das ist (nicht) möglich.
Das ist (nicht) nötig.
Das ist (nicht) erlaubt.
Das ist verboten.
nächste Woche
in zwei / drei / vier / … Wochen
nach Hause gehen

Kifejezések:
Szabad!
Jöjjön be!
Elnézést, lehet/lehetséges/kell…?

6.

6.

Gerichte:
Hauptgericht, -e
die Speise, -n
–Vorspeise
–Hauptspeise
–Nachspeise
das Dessert, -s
der Nachtisch, -e
die Beilage, -n
das Brot, -e
die Kartoffel, -n
–Salzkartoffel
der Kloß, -e
das Klößchen, die Nudel, -n
der Reis (nur Sg.)
das Fleisch (nur Sg.)
–Hühnerfleisch
–Lammfleisch
–Rindfleisch
–Schweinefleisch
der Braten, –Sauerbraten
das Eisbein, e
die Hühnerbrust, -e
die Roulade, -n
–Rinderroulade
die Wurst, -e

Ételek:
főfogás
étel
-előétel
-főfogás
-utóétel
desszert
édesség, desszert
köret
kenyér
burgonya
-sósburgonya
gombóc
galuska
tészta
rizs
hús
-csirkehús
-bárányhús
-marhahús
-disznóhús
sülthús
-savanyú marhasült
sertéscsülök
csirkemell
rolád (göngyölt hús)
-marharolád
kolbász

Lehetséges?
Ez (nem) lehetséges.
Ez (nem) szükséges.
Ez (nem) megengedett.
Ez tilos.
jövő héten
két/három/négy/…hét múlva
hazamegy

–Bratwurst
der Fisch, -e
die Forelle, -n
der Matjessalat, -e
das Gemüse, -e
die Erbse, -n
die Möhre, -n
der Kohl (nur Sg.)
–Rotkohl
das Kraut (nur Sg.)
–Sauerkraut
die Zwiebel, -n
vegetarisch
der Auflauf, -e
die Pizza, -s / Pizzen
der Salat, -e
–gemischter Salat
die Suppe, -n
das Dessert, -s
das Eis (nur Sg.)
die rote Grütze (Pl. selten)
die Schlagsahne (nur Sg.)
die Sauce, -n
–Vanillesauce
der Apfelstrudel, -

-sültkolbász
hal
pisztráng
matjes saláta
zöldség
borsó
répa
káposzta
-lilakáposzta
káposzta
-savanyú káposzta
hagyma
vegetáriánus
felfújt
pizza
saláta
-vegyessaláta
leves
desszert
fagylalt
gyümölcskása
tejszínhab
szósz
-vaníliaszósz
almásrétes

Getränke:
der Kaffee, -s
der Espresso, -s / -i
der Tee, -s
das Wasser, - / –Mineralwasser
der Saft, -e
–Orangensaft
die Schorle, -n
–Apfelschorle
der Aperitif, -s
das Bier, -e
–Altbier
–Weizenbier
der Sekt, -e
der Wein, -e
–Rotwein
–Weißwein
das Glas, -er
alkoholisch

Italok:
kávé
eszpresszó
tea
víz
-ásványvíz
gyümölcslé
-narancslé
fröccs
-almafröccs
aperitif
sör
-altbier (ősi német ízvilágú vöröses sör)
-búzasör
pezsgő
bor
-vörösbor
-fehérbor
pohár
alkoholos

Im Restaurant:
die Brauerei, -en
der Gast, -e
der Kellner, - / die Kellnerin, -nen
die Karte, -n
–Kreditkarte
–Getränkekarte
–Speisekarte
empfehlen
mögen
probieren
schmecken
die Reservierung, -en
reservieren
der Schein, -e
das Geld, -er
–Kleingeld
–Trinkgeld
zahlen / bezahlen
bar
getrennt ≠ zusammen

Étteremben:
sörfőzde
vendég
pincér
kártya, lap
-hitelkártya
-itallap
-étlap
ajánl
kedvel, szeret
próbál, kóstol
ízlik, valamilyen íze van
asztalfoglalás
foglal (pl. asztalt, helyet)
jegy (pl. bankjegy) , papír
pénz
-aprópénz
-borravaló
fizet/kifizet
készpénz
külön ≠ együtt, közösen

Die Familie:
die Frau, -en
das Kind, -er
der Mann, -er
der Sohn, -e
die Tochter, -

Család:
nő
gyerek
férfi
fiú, valakinek a fia
lány, valakinek a lánya

Sport:
der Fußball (hier nur Sg.)
das Tennis (nur Sg.)

Sport:
futball
tennis

Das Wetter:
die Sonne (hier nur Sg.)
die Temperatur, -en
das Grad (Pl. selten)
15 Grad Celsius (15 ° C)
regnen
scheinen
bewölkt
kalt ≠ warm
normal

Időjárás:
nap
hőmérséklet
fok
15 celsius fok
esik
süt (a nap)
felhős
hideg ≠ meleg
normális, átlagos

Verben:
beenden
fahren

Igék:
befejez
vezet, utazik

finden (gut / schlecht)
genießen
halten (der Bus hält)
helfen
laufen
lieben
raten
schlafen
stimmen
studieren

talál (jónak/rossznak talál)
élvez
megáll (a busz megáll)
segít
fut
szeret
tanácsol,kitalál
alszik
megegyezik, stimmel, szavaz
tanul, tanulmányoz

Nomen:
die Altstadt, -e
die Aussage, -n
der Bus, -se
die Ecke, -n
der Kunde, -n
–Großkunde
die Idee, -n
der Hafen, das Hobby, -s
der Hunger (nur Sg.)
die Krankheit, -en
das Interesse, -n
das Leben, –Privatleben
die Medizin (nur Sg.)
die Party, -s
die Politik (nur Sg.)
das Projekt, -e
das Protokoll, -e
die Religion, -en
die Schule, -n
der Small Talk, -s
das Zimmer, -

Főnevek:
óváros
kijelentés, vallomás
busz
sarok
ügyfél
-nagykereskedelmi ügyfél, vállalati ügyfél
ötlet
kikötő
hobby
éhség
betegség
érdeklődés
élet
-magánélet
orvostudomány
ünnepség, party
politika
projekt
jegyzőkönyv
vallás
iskola
smalltalk, laza beszélgetés
szoba

Adjektive:
beliebt
dunkel ≠ hell
hübsch
hungrig
positiv
ruhig
typisch
weit

Melléknevek:
kedvelt, szeretett
sötét ≠ világos
csinos, helyes
éhes
pozitív
nyugodt
tipikus
távoli,messze

Adverbien:

Határozószavak:

erst ≠ schon
gern – lieber
immer
nur
wieder

csak most ≠ már
szívesen- inkább, szívesebben
mindig
csak
újra

Präpositionen:
für + A
nach (Hause)
über + A (sprechen über)

Elöljárószavak:
számára, részére
haza
valamiről (beszél)

Andere Wörter:
als (Vorspeise / Hauptspeise /
Nachspeise / …)
denn (Partikel)
ein bisschen
einige
ja (Partikel)
wenig ≠ viel

Egyéb szavak:
-ként (előételként/főfogásként/desszertként)

Redemittel:
… am Apparat.
Einen Moment, bitte.
Leider sind schon alle Tische reserviert.
Auf welchen Namen bitte?
Auf den Namen …
Einen schönen Tag noch.
Auf Wiederhören!
Ich hätte gern …
Ich nehme als Vorspeise / …
Dazu nehme ich / hätte ich gern …
(Be)zahlen Sie getrennt oder zusammen?
Ich habe es (leider nicht) klein.
Können Sie auf … € herausgeben?
Stimmt so.
Machen Sie … €.

Kifejezések:
… itt x.y.beszél
Egy pillanat türelmet kérek.
Sajnos már valamennyi asztal foglalt.
Milyen névre lesz szabad?
A következő névre….
További szép napot kívánok.
Viszonthallásra!
Szeretnék…
Előételnek …-t kérek
Ehhez kérek még/szeretnék még….
Külön vagy együtt fizetnek?
Sajnos nincs apróm.
…euróból vissza tud adni?
Nem kérek vissza, tartsa meg a visszajárót.
Kerekítse fel…euróra.

7.

7.

Straßen:
die Autobahn, -en (A)
die Allee, -n
die Bundesstraße, -n (B)
die Landesstraße, -n (L)
die Gasse, -n
die Kreuzung, -en
der Weg, -e

Utcák:
autópálya
sugárút
elsőrendű főútvonal
autóút, közút
utca
kereszteződés
út

mert, mivel,tehát
egy kicsi (t)
néhány
igen, hiszen
kevés ≠ sok

Wegbeschreibung:
abbiegen
einbiegen
abfahren
wegfahren
weiterfahren
zurückfahren
wenden
überqueren
verlassen
die Meile, -n
der Meter, - (m)
der Kilometer, - (km)
die Karte, -n
das Navigationsgerät, -e (Navi, -s)
die Richtung, -en
die Route, -n
der Stau, -s
geradeaus
links ≠ rechts

Útleírás:
lefordul (pl. jobbra vagy balra)
befordul (pl. utcába)
elindul
elutazik
továbbutazik
visszautazik
fordul, megfordul
keresztez (pl. utat)
elhagy
mérföld
méter
kilóméter
jegy,kártya
GPS, navigációs készülék
irány
útvonal
dugó (pl. autópályán)
egyenesen
balra ≠ jobbra

Orte:
die Ampel, -n
der Bahnhof, -e
–Hauptbahnhof
die Bank, -en
die Baustelle, -n
der Flughafen, das Museum, Museen
der Platz, -e
–Parkplatz
–Park & Ride-Parkplatz
parken
das Stadtzentrum, -zentren

Helyek:
közlekedési lámpa
pályaudvar
-főpályaudvar
bank
építkezés
repülőtér
múzeum
tér, hely
- parkoló
- P+R parkoló
parkol
városközpont

Termin:
vereinbaren
verschieben
vorschlagen

Időpont:
megállapodik, megegyezik (pl.egy
időpontban)
elhalaszt, későbbre tol
javasol

Verkehrsmittel:
das Auto, -s
die Bahn, -en
–S-Bahn
–U-Bahn

Közlekedési eszközök:
autó
vasút
-S-Bahn, városi vasút
-metró

–Straßenbahn
die Tram (A, D) / das Tram (CH)
der Bus, -se
der Zug, -e
zu Fuß (gehen)

-villamos
villamos
busz
vonat
gyalog (megy)

Leistungen beim Umzug:
anbringen
das Angebot, -e
anschließen
der Anschluss, -e
auspacken das Auspacken (nur Sg.)
einpacken das Einpacken (nur Sg.)
lagern
die Lagerung, -en
die Leistung, -en
montieren
die Montage, -n
die Organisation (hier nur Sg.)
transportieren
der Transport, -e
umziehen
der Umzug, -e
der Herd, -e
die Spülmaschine, -n
der Strom (hier nur Sg.)

Költözködés:
elhelyez, felszerel
ajánlat
csatlakoztat, rákapcsol, beköt
csatlakozás, bekötés
kipakol, kicsomagol, a kipakolás
bepakol, becsomagol, a bepakolás
raktároz, tárol
tárolás, raktározás
teljesítmény, munka
szerel
szerelés
szervezet
transzportál, szállít, fuvaroz
szállítás, fuvar
elköltözik
költözés
tűzhely
mosogatógép
áram

Einpacken:
die Box, -en
–Kleiderbox
die Folie, -n
die Hülle, -n
der Karton, -s
das Seidenpapier (nur Sg.)

Becsomagolás:
doboz
-ruhásdoboz
fólia
huzat, borító
kartondoboz
selyempapír

Getränke:
die Milch (nur Sg.)
der Saft, -e
mit / ohne Zucker
das Wasser (hier nur Sg.)
mit / ohne Kohlensäure

Italok:
tej
gyümölcslé
cukorral/cukor nélkül
víz
szénsavas/ szénsavmentes

Verben:
abladen
abschicken
anhängen
ansehen

Igék:
lerak, lepakol
elküld
ráakaszt, ráfüggeszt, csatol
megnéz, megtekint

bleiben
dauern
einrichten
einzeichnen
entschuldigen
formulieren
fragen nach (dem Weg)
halten (etw.)
herkommen
holen
abholen
hoffen
kaufen ≠ verkaufen
kosten
lassen
leidtun
mitnehmen
öffnen
schaffen
stören
verwenden
warten
wegnehmen
weitermachen
zurückgehen
zurückkommen

marad
tart (időben)
berendez
berajzol, bejelöl
megbocsát
fogalmaz
megkérdez (pl. megkérdezi az utat)
tart (valamit)
megjön, megérkezik
hoz
értemegy
remél
vásárol ≠ elad
kerül valamibe
hagy
sajnál
magával visz
nyit, kinyit
alkot, megcsinál, elvégez
zavar
alkalmaz, használ
vár
elvesz
folytat, tovább csinál
visszamegy
visszajön

Nomen:
der Ablauf, -e
die Akte, -n
die Anweisung, -en
die Beschreibung, -en
der Betrieb (hier nur Sg.)
die Einrichtung, -en
der Eintritt (hier nur Sg.)
die Fahrt, -en
das Fest, -e
die Info, -s (Abk. für Information)
das Klavier, -e
das Netzwerk, -e
die Qualität, -en
der Rest, -e
der Rucksack, -e
die Sache, -n
der Schlüssel, der Student, -en / die Studentin, -nen
Übersee (ohne Artikel, nur Sg.)

Főnevek:
lefolyás, időbeni lefutás
akta
utasítás
leírás
üzem
berendezés
belépés
utazás, menet
ünnep
információ
zongora
hálózat
minőség
maradék, fennmaradó rész
hátizsák
dolog, ügy
kulcs
egyetemista, főiskolás diák
tengerentúl

die Veranstaltung, -en
die Verbindung, -en
der Verkauf, -e
der Zettel, -

rendezvény
kapcsolat
eladás, árusítás
cetli, cédula

Adjektive:
besorgt ≠ unbesorgt
entspannt
fertig
gut – besser – am besten
kompliziert
kostenlos
wirklich

Melléknevek:
aggódó ≠ gondtalan
nyugodt
kész
jó-jobb-legjobb
bonyolult, komplikált
ingyenes
valóban, ténylegesen

Adverbien:
gerade
zirka / circa (ca.)

Határozószavak:
egyenesen
körülbelül

Präpositionen:
auf
nach (links / Hennef / Deutschland)
nach (200 m / 1 km)
über (den Platz / die Kreuzung)
von (Bonn / Hennef)
zu (zum / zur)

Elöljárószavak:
-on, -en-, ön
balra/Hennefbe/Németországba
200 m után/1 km után
a téren át, a kereszteződésen át
Bonnból, Bonn-i/Hennefből, Hennef-i
hoz-, hez-, höz

Redemittel:
… am Apparat
Hilfe!
Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich
nach / zum / zur …?
Danke schön! / Bitte schön!
Nichts zu danken.
Vielen Dank für Ihre E-Mail.
Was passt Ihnen besser?
Tut mir leid.
morgen früh

Kifejezések:
… Itt x.y. beszél
Segítség!
Elnézést kérek, hogy jutok el a …?

8.

8.

Das Jubiläum:
einladen
die Einladung, -en
zusagen ≠ absagen
die Zusage, -n ≠ die Absage, -n
feiern
die Feier, -n

Az évforduló:
meghív
meghívás
elfogad ≠lemond
elfogadás ≠lemondás
ünnepel
ünnep, party

Köszönöm szépen!/Kérem.
Nincs mit.
Köszönöm az emailt.
Mi lenne Önnek jobb/alkalmasabb?
Sajnálom.
holnap reggel

das Fest, -e
der Geschäftspartner, teilnehmen
wünschen

ünnep, fesztivál
üzleti partner
részt vesz valamiben
kíván, óhajt

Die Firma:
der Maschinenbau (nur Sg.)
die Industrie, -n
–Automobilindustrie
–Bauindustrie
–Luftfahrtindustrie
der Erfolg, -e
erfolgreich
die Loyalität, -en
der Markt, -e
das Prinzip, -ien
die Präzision (nur Sg.)
die Qualität, -en
die Zusammenarbeit (nur Sg.)
führen
wachsen

Cég:
gépgyártás
ipar
-autóipar
-építőipar
-légiközlekedési ipar
siker
sikeres
lojalitás
piac
elv
precizitás
minőség
együttműködés
vezet, irányít
nő, növekszik

Die Maschine:
das Bauteil, -e
CNC (= Computerized Numerical Control)
die Investition, -en
die Komplettmontage, -n
die Konstruktion, -en
der Schlosser, bearbeiten
bohren
fräsen
die Fräsmaschine, -n
die Höhe, -n
die Länge, -n
die Tonne, -n (t)

Gép:
alkatrész
CNC (= Computerized Numerical Control)
beruházás
komplett szerelés
szerkezet, konstrukció
lakatos
feldolgoz, kezel
fúr
mar
marógép
magasság
hossz
tonna, hordó

Die Festplanung:
die Agentur, -en Eventagentur
der Auftrag, -e
weitergeben
die Bitte, -n
bitten
der Vorschlag, -e
die Bank, -e
das Buffet, -s
der Empfang, -e

Ünnepség megszervezése:
ügynökség, rendezvényszervező ügynökség
megbízás
továbbad
kérés
kér
javaslat
pad
büfé
fogadás

–Sektempfang
empfangen
die Flasche, -n
die Jazzband, -s
der Kuchen, der Lieferant, -en
liefern
der Plan, -e
–Zeitplan
einplanen
der Platz, -e
die Servicekraft, -e
das Serviceteam, -s
der Stehtisch, -e
die Stelle, -n
die Theke, -n
das Zelt, -e
–Festzelt
anbieten
aufbauen
aufstellen

-pezsgős fogadás
fogad
üveg, palack
jazzband, jazz együttes
sütemény
(be)szállító
szállít, szolgáltat
terv
-ütemterv
betervez, ütemez
hely, tér
ki-, felszolgáló személyzet
ki-, felszolgáló team
könyöklő asztal
hely, állás
bárpult
sátor
-partysátor
ajánl, ajánlatot tesz
felépít, felállít
felállít

Die Rede:
–die Broschüre, -n
–Firmenbroschüre
–Infobroschüre
die Geschichte (hier nur Sg.)
–Firmengeschichte
fehlen
kürzen

Beszéd:
-brossúra
-céges brossúra
-információs brossúra
történet, történelem
-cégtörténet
hiányzik
rövidít, megrövidít

Der Sommerurlaub:
die Aktivität, -en
der Tourist, -en / die Touristin, -nen
der Berg, -e
–in den Bergen sein
das Meer, -e
–am Meer sein
der Strand, -e
–am Strand sein
fliegen Gleitschirm fliegen
fahren
–Ballon fahren
–Kanu fahren
–Mountainbike fahren
–Rad fahren

Nyári szabadság:
aktivitás
turista
hegy
-a hegyekben
tenger
-a tengerparton
strand, tengerpart
- a strandon
siklóernyőzik
utazik, vezet
-hőlégballonnal repül
-kenuzik
-mountain -bike-ozik
-biciklizik

–Ski fahren
reisen
reiten
segeln
das Segelboot, -e
schwimmen
surfen
wandern

-síel
utazik
lovagol
vitorlázik
vitorlás
úszik
szörfözik
túrázik

Verben:
bedeuten
beginnen
durchlesen
kennenlernen
klären
sollen
suchen

Igék:
jelent
kezd, elkezd
elolvas, átolvas
megismer
tisztáz
kell (módbeli segédige)
keres

Nomen:
das Ausland (nur Sg.) ≠ das Inland (nur Sg.)
die Notiz, -en
die Rente, -n
–in Rente gehen
der Schwerpunkt, -e
das Stück, -e
–Stück für Stück
die Überraschung, -en
die Zeitung, -en
die Zukunft, -e (Pl. selten)

Főnevek:
külföld ≠belföld
jegyzet
nyugdíj
-nyugdíjba megy
súlypont, központi jelentőség
darab
-egyenként, darabról darabra
meglepetés
újság
jövő

Adjektive:
fit (für + A)
komplett
klar ≠ unklar
sicher
stolz (auf + A)

Melléknevek:
fitt valamihez
teljes, komplett
világos ≠ nem világos
biztos
büszke valamire

Präpositionen:
ab
durch

Elöljárószavak:
-tól-, től
keresztül

Fragewörter:
Wie lange?

Kérdőszavak:
Mennyi ideig? Milyen hosszan?

Andere Wörter:
dieses ≠ letztes (Jahr)
ebenso

Egyéb szavak:
idén ≠ tavaly
szintén, éppen úgy

(nicht) mehr
selbst

már nem, többet (nem)
egyedül, maga, önállóan

Redemittel:
Ich nehme an dem Fest / der
Werksbesichtigung / … teil.
Viel Erfolg für das Fest!
Das ist eine gute Idee.
Das ist ja eine Überraschung!
Lange nicht gesehen.
Die Zeit ist schnell vergangen.
wieder da sein
mit + Alter (mit 63 / …)

Kifejezések:
Részt veszek az ünnepségen/gyárlátogatáson.

9.

9.

Abteilungen:
das Controlling (nur Sg.)
der Versand (nur Sg.)

Részlegek:
kontrolling
expedíció (csomagok, küldemények útnak
indítása)

Aufgaben und Tätigkeiten:
die Daten (hier nur Pl.)
verwalten
die Finanzen (nur Pl.)
analysieren
das Gehalt, -er
berechnen
der Kunde, -n
akquirieren
beraten
vor Ort besuchen
betreuen
der Mitarbeiter, - / die Mitarbeiterin, -nen
einstellen
entlassen
die Mitteilung, -en
–Pressemitteilung
erstellen
die Post (nur Sg.)
zum Versand bringen
der Preis, -e
recherchieren
verhandeln
das Produkt, -e
bauen
entwickeln

Feladatok és tevékenységek:
adatok
igazgat
pénzügyek
analizál, elemez
fizetés
kiszámít, elszámol
ügyfél
akvirál
tanácsadást végez, tanácsol
helyszíni látogatást tesz
kísér, gondoz, (kiadványt)szerkeszt
munkatárs
alkalmaz, munkába állít, beállít
elbocsát
közlés
-sajtóközlés
előállít, elkészít
posta
kiküld, szétküld, postára ad
ár
kutat
tárgyal
termék
épít
fejleszt

Sok sikert az ünnepséghez!
Ez jó ötlet.
Na ez aztán a meglepetés!
Régen találkoztunk.
Gyorsan repül az idő.
újra itt
…évesen, pl. 63 évesen

konstruieren
testen
vermarkten
der Server, betreiben
die Rechnung, -en
prüfen
der Vertrag, -e
schreiben
die Unterlage, -n
kontrollieren
kopieren
die Ware, -n
annehmen
bereitstellen
transportieren
verpacken
verschicken
das Intranet, -s / die Webseite, -n
pflegen

szerkeszt, megkonstruál
tesztel
piacra dob, értékesít
szerver
üzemeltet, végez
számla
vizsgál, vizsgáztat
szerződés
ír
irat, papírok, dokumentáció
ellenőríz, kontrollál
másol
áru
elfogad
nyújt, biztosít
szállít
csomagol
elküld
intranet, belső hálózat
ápol, gondoz

Reisekostenabrechnung:
die Abrechnung, -en
abrechnen
die Kosten (nur Pl.)
das Formular, -e
die Auszahlung, -en
die Bank, -en
die Bankverbindung, -en
die IBAN, -s (= International Bank Account
Number)
der BIC, -s (= Bank Identifier Code)
der Beleg, -e
die Bemerkung, -en
die Bewirtung, -en
die Fahrt, -en
–Hinfahrt
–Rückfahrt
der Flug, -e
das Flugzeug, -e
die Genehmigung, -en
der Grund, -e
das Kennzeichen, der Transport, -e
die Übernachtung, -en
die Verpflegung, -en
der / die Vorgesetzte, -n

Útiköltség elszámolás:
elszámolás
elszámol
költségek
formanyomtatvány
kifizetés
bank
banki kapcsolat
IBAN(= International Bank Account Number)
BIC(= Bank Identifier Code)
nyugta, bizonylat
megjegyzés
megvendégelés
utazás
-odaút
-visszaút
repülés, repülőút
repülőgép
engedély
alap, ok, indoklás
jelzés, rendszám
szállítás
éjszakázás, valahol megszállás
ellátás
felettes, főnök

Arbeit am Computer:
aktivieren
anhängen
ausdrucken
ausfüllen
downloaden = herunter- / runterladen
einfügen
eingeben
eintragen
hochfahren ≠ herunterfahren
speichern
–abspeichern
schließen
der Briefkopf, -e
die Datenbank, -en
das Dokument, -e
–Word-Dokument
das Feld, -er
das Programm, -e
–Mailprogramm
–Rechtschreibprogramm
die Software, -s

Számítógépes munka:
aktivál
csatol, hozzáfűz
kinyomtat
kitölt
letölt
beilleszt
bead, begépel, bevisz
beír, bevisz, bejegyze
indít ≠ leállít
elment
-lement
be-, lezár
fejléc
adatbank
dokumentum
-word-dokumentum
mező
program
-levelezőprogram
-helyesírási program
szoftver

Personen:
der Arbeiter, der Betriebswirt, -e
der Controller, - / die Controllerin, -nen
die Fachkraft, -e
der Fotograf, -en / die Fotografin, -nen
der Profi, -s
der Reporter, - / die Reporterin, -nen

Személyek:
dolgozó, munkás
üzemgazdász
kontroller
szakember, szakmunkaerő
fényképész
profi
riporter

Ausbildung / Studium:
der Abschluss, -e Schulabschluss
der Absolvent, -en / die Absolventin, -nen
–Hochschulabsolvent / -in
das Studium, Studien
studieren
der Trainee, -s
–als Trainee
das Traineeprogramm, -e

Végzettség/tanulmányok:
végzettség, iskolai végzettség
végzős
-főiskolát végzett
egyetemi/főiskolai tanulmány
egyetemen/főiskolá tanul
gyakornok
-gyakornokként
gyakornoki program

Verben:
ankommen
aussprechen
ausgeben

Igék:
megérkezik
kimond, tisztáz
kiad

einladen
geben
–einen Rat geben
spülen
verbringen
verdienen
vergessen
verstehen
zuständig sein (für + A)

meghív
ad
-tanácsot ad
öblít, elmos
eltölt
megérdemel, keres (fizetést)
elfelejt
megért
illetékes

Nomen:
der Abschluss, -e
die Bedingung, -en
die Berechnung, -en
der Bericht, -e
die Betriebswirtschaft (nur Sg.)
das Ende (hier nur Sg.)
–Ende (März / August / …)
–am Ende
das Erdgeschoss, -e
der Flyer, die Karriere, -n
die Kopie, -n
der Kopierer, der Lageplan, -e
die Lösung, -en
die Mitte, -n
–in der Mitte
das Praktikum, Praktika
der Rat (nur Sg.)
die Recherche, -n
die Spülmaschine, -n
der Stammtisch, -e
das Tablet, -s
der Vergleich, -e
die Verpackung, -en
der Wunsch, -e

Főnevek:
lezárás, végzettség
feltétel
kiszámolás, kiszámítás
beszámoló, jelentés
üzemgazdaság
valaminek a vége
-(március/augusztus) vége
- a végén
földszint
röplap
karrier
másolat
másoló
helyrajz
megoldás, oldat
közép, valaminek a közepe
-középen
gyakorlat
tanács
kutatás
mosogatógép
törzsasztal
tablet
összehasonlítás, hasonlat
csomagolás
kívánság

Adjektive:
anstrengend
hilfreich
krank
lustig
schwer

Melléknevek:
megerőltető, nehéz
segítőkész
beteg
vidám
nehéz

Adverbien:
oben ≠ unten

Határozószavak:
fent ≠ lent

Redemittel:
etwas Besonderes

Kifejezések:
egy különleges dolog

10.

10.

Das Reisen:
das Reisebüro, -s
die Reisestelle, -n
der Intercity-Express, -e (ICE, -s)
der Intercity, -s (IC, -s)
der Regionalexpress, -e (RE, -s)
der Flug, -e
–Abflug
–Direktflug
–Charterflug ≠ Linienflug
–Hinflug ≠ Rückflug
abfliegen
hinfliegen ≠ zurückfliegen
die Abfahrt, -en
der Start, -s
starten
die Ankunft, -e
ankommen
die Landung, -en
landen
die Dauer (nur Sg.)
dauern
die Haltestelle, -n
die Ortszeit, -en
der Stopp, -s
das Ticket, -s
umsteigen
die Vorbereitung, -en
vorbereiten
buchen
ab ≠ an
hin ≠ zurück
über (über Paris = nicht direkt)

Utazás:
utazási iroda
utazásszervező részleg
Intercity-Express
Intercity
gyorsvonat
repülés, repülőút
-felszállás (repülőgép)
-közvetlen repülőjárat
-charterjárat ≠
–odaút repülővel ≠ visszaút repülővel
felszáll
odarepül ≠visszarepül
indulás
start
startol, indul, indít
megérkezés
megérkezik
landolás
landol
időtartam
tart (valamennyi ideig)
megálló
helyi idő
megállás
jegy
átszáll
előkészítés
előkészít
előjegyez, lefoglal
-tól, -től ≠-on-, en-, ön
oda ≠ vissza
valamin keresztül, pl.Párizson keresztül =
nem közvetlenül

Die Firmenentwicklung:
die Entwicklung, -en
der Absatz, -e
der Umsatz, -e
der Marktanteil, -e
die Grafik, -en

Céges fejlődés:
fejlődés
kereslet
forgalom
piaci részesedés
grafikon

–Balkengrafik
–Liniengrafik
–Tortengrafik
einstellen
entlassen
erhöhen
sinken (auf) ≠ steigen (auf)
steigern
verlieren
um (5 % / 1.000 € / …)
Das Wetter:
der Wetterbericht, -e
die Wetterkarte, -n
das Gewitter, gewittern
blitzen
donnern
der Himmel (hier nur Sg.)
der Nebel, neblig
der Niederschlag, -e
der Regen (nur Sg.)
regnen
regnerisch
der Schnee (nur Sg.)
der Schneefall, -e
schneien
die Sonne (hier nur Sg.)
sonnig
scheinen (die Sonne)
stürmen
stürmisch
die Temperatur, -en die Temperatur beträgt
sinken (auf) ≠ steigen (auf)
das Grad, -e 3 Grad Celsius (3 °C)
der Wind, -e
windig
wehen
werden (es wird schön / warm / …)
bedeckt
bewölkt
heiter
kalt – warm – heiß
klar
kühl
trocken
minus ≠ plus

-oszlopdiagram
-vonal grafikon
-kördiagram
beállít, leállít
elbocsát
emel, fokoz
süllyed ≠ emelkedik
fokoz
veszít
5%-al/1000 €-val (pl.több)
Időjárás:
időjárásjelentés
időjárástérkép
vihar
vihar, zivatar jön fel
villámlik
dörög
ég
köd
ködös
csapadék
eső
esik
esős
hó
hóesés
havazik
nap (égitest)
napos
süt (a nap)
viharosan fúj, ostromol
viharos
hőmérséklet
süllyed≠emelkedik
celsius fok
szál
szeles
fúj ( a szél)
válik, lesz (szép lesz/meleg lesz)
borús
felhős
derűs
hideg-meleg-forró
világos, tiszta
hűvös
száraz
mínusz ≠ plusz

Die Himmelsrichtungen:
der Norden (nur Sg.)
der Osten (nur Sg.)
der Süden (nur Sg.)
der Westen (nur Sg.)

Égtájak:
észak
kelet
dél
nyugat

Die Kleidung:
das Kleidungsstück, -e
der Anzug, -e Hosenanzug
der Blazer, der / das Sakko, -s
die Hose, -n
die Jeans (Pl.)
das Kostüm, -e
das Kleid, -er
der Rock, -e
das Hemd, -en
die Bluse, -n
der Pullover, die Jacke, -n
–Regenjacke
der Mantel, die Socke, -n / der Socken, das Söckchen, die Krawatte, -n
der Handschuh, -e
der Schal, -s
die Mütze, -n
der Schuh, -e
das Paar, -e
das Paar Schuhe
das Paar Socken
der Stiefel, der Koffer, dick ≠ dünn

Ruházat:
ruhadarab
öltöny, nadrágöltöny
blézer
zakó
nadrág
farmer
kosztüm
ruha
szoknya
ing
blúz
pulóver
dzseki
-esődzseki
kabát
zokni
kis zokni
nyakkendő
kesztyű
sál
sapka
cipő
pár
egy pár cipő
egy pár zokni
csizma
bőrönd
kövér ≠ sovány

Das Frühstück:
das Frühstück, -e
frühstücken
das Brot, -e
das Brötchen, das Croissant, -s
der Toast, -e / -s
das Ei, -er
–Rührei
–Spiegelei

Reggeli:
reggeli
reggelizik
kenyér
zsömle
croissant
toast kenyér
tojás
-rántotta
-tükörtojás

die Butter (nur Sg.)
die Margarine (nur Sg.)
der Käse, der / das Joghurt, -s
der Quark (nur Sg.)
der Schinken, der Speck, -e (Pl. selten)
–Frühstücksspeck
die Wurst, -e
das Würstchen, der Honig, -e
die Marmelade, -n
das Müsli, -s
die Tomate, -n
die Gurke, -n
das Obst (nur Sg.)
der Apfel, die Orange, -n

vaj
margarin
sajt
joghurt
túró
sonka
szalonna
-reggeliszalonna
kolbász
virsli
méz
lekvár
müzli
paradicsom
uborka
gyümölcs
alma
narancs

Verben:
aufhören
berichten
gelingen
gewinnen
heraussuchen
packen
stehen
treffen
überlegen
wiederholen
vermuten

Igék:
abbahagy, felhagy valamivel
tájékoztat, beszámol
sikerül
nyer
kikeres
csomagol, pakol
áll
találkozik. eltalál
megfontol
ismétel
feltételez

Nomen:
der Bescheid, -e
–Bescheid geben
der Besuch, -e
die Niederlassung, -en
das Spiel, -e

Főnevek:
igazolás , információ
-tájékoztat, szól, megmondja
látogatás
fióktelep
játék

Adjektive:
langsam ≠ schnell
preiswert ≠ teuer
schwach ≠ stark
weit – weiter

Melléknevek:
lassú ≠gyors
kedvező, jutányos ≠ drága
gyenge ≠ erős
messze – messzebb, tovább

Redemittel:
Freut mich, Sie kennenzulernen.

Kifejezések:
Örülök, hogy megismerhetem.

Nehmen Sie doch Platz.
Nichts zu danken!

Foglaljon helyet kérem.
Nincs mit!

