
Lektionswortschatz B2 B2-es leckék szókincse: 
  
11. 11. 
  
Arbeit und Arbeitsformen: Munka és munkaformák: 
der / die Beschäftigte, -n alkalmazott 
der / die Freischaffende, -n szabadúszó 
der / die Selbstständige, -n egyéni vállalkozó 
der Spezialist, -en specialista 

fest angestellt ≠ extern alkalmazott ≠külsős 

die Bewertung, -en értékelés 
bewerten értékel 
das Clickworking (nur Sg.) clickworking 
das Cloudworking (nur Sg.) cloudworking 
das Coworking (nur Sg.) coworking 
das Home-Office (nur Sg.) Home-Office 
der Mikrojob, -s mikromunka 
das Mikrotasking (nur Sg.) mikrotasking 
die Telearbeit (nur Sg.) távmunka 
jobben ideiglenes állásokat vállal 
das Jobsharing (nur Sg.) állásmegosztás 
eine Stelle (sich) teilen állást megoszt 
aufteilen in + A (Teile) feloszt vmire (részekre) 
einen Job unter sich aufteilen  munkát feloszt egymás között 
die Absprache, -n megállapodás 
absprechen (sich) mit + D megállapodik vkivel 
die Abstimmung, -en egyeztetés 
abstimmen (sich) mit + D  egyeztetni vkivel 
vereinbaren mit + D megállapodni vkivel 
die Vereinbarkeit (nur Sg.) összeegyeztethetőség 
realisieren (ein Projekt) megvalósít (projektet) 
die Gemeinschaft, -en közösség 
die Konkurrenz, -en konkurrencia 
–in K. stehen zu jmdm. -versenyben van vkivel 
räumlich tágas 
die Bezahlung (nur Sg.)  fizetés, fizetség 
das Honorar, -e  honorárium 
der Verdienst, -e kereset 
vergüten kompenzál, díjaz 
  
Arbeitszeit: Munkaidő: 
–die Arbeitszeit, -en -munkaidő 
–Regelarbeitszeit  -törzsmunkaidő 
–Wochenarbeitszeit  -heti munkaidő 
–Höchstarbeitszeit  
–Kernarbeitszeit  

-maximális munkaidő  
- törzsmunkaidő 

–Vertrauensarbeitszeit  -rugalmas  munkaidő 



–die A. festlegen  -munkaidőt megállapít 
–die A. einhalten  -munkaidőt betart 
–die A. erfassen (z. B. per Computer) -munkaidőt mér (pl. számítógéppel) 
die Gleitzeit (nur Sg.) rugalmas, csúsztatható munkaidő 
die Arbeitszeitregelung, -en munkaidőszabályozás 

fest ≠ variabel fix ≠variálható 

  
die Teilzeitarbeit (nur Sg.) részmunkaidős munka 
die Vollzeitarbeit (nur Sg.) teljes munkaidős munka 
(in) Teil- / Vollzeit arbeiten rész-/ teljes munkaidőben dolgozik 
ganz- / halbtags egész-/félnapos 
eine ganze / halbe Stelle  teljes/ fél állás 
das Arbeitszeitkonto, -konten munkaidőszámla 
die Überstunde, -n túlóra 
die Plus- / Minusstunde, -n plusz-/mínusz óra 

(an)sammeln ≠ abbauen gyűjt, összegyűjt ≠leépít, lebont 

bestimmen meghatároz 
gestalten alakít 
verlängern von … auf + A meghosszabbít  
variabel variábilis 
der Rahmen, - keret 
–der gesetzliche R. -a törvényes keret 
die Betriebsvereinbarung, -en üzemi megállapodás 
die Abgrenzung, -en elhatárolás 
die Disziplin (hier nur Sg.) fegyelem 
die Überlastung, -en túlterhelés 

flexibel ≠ starr rugalmas ≠merev 

frühest- ≠ spätestmöglich lehető legkoraibb ≠lehető legkésőbbi 

  
Argumentieren: Érvelés: 
das Argument, -e érv 
Man muss berücksichtigen, dass … Figyelembe kell venni, hogy… 
Ein positiver / negativer Aspekt ist … Pozitív/negatív aspektusa a dolognak 

az, hogy… 
Ein Vorteil / Nachteil ist … Előny/hátrány… 
Es ist vorteilhaft / nachteilig, … Előnyös/hátrányos, hogy… 
günstig / ungünstig ist előnyös/ előnytelen 
der Gegensatz, -e ellentét 
–im Gegensatz zu + D -vmivel ellentétben 
sprechen für / gegen etw.  vmi mellett szól ≠ellentmond vminek 

zustimmen ≠ widersprechen egyetért, beleegyyezik ≠ellentmond 

  
Arbeitsvertrag: Munkaszerződés: 

einen Vertrag schließen ≠ kündigen szerződést köt ≠szerződést felmond, 
felbont 

das Arbeitsverhältnis, -se munkaviszony 

befristet ≠ unbefristet határozott idejű≠határozatlan idejű 



der Paragraph, -en paragrafus 
vorliegen (meg-)van, rendelkezésre áll 
das Gehalt, -er fizetés 
–Jahresbruttogehalt -éves bruttófizetés 
der Sachbearbeiter, - ügyintéző 
erbringen (Arbeitszeit) teljesít (munkaidőt) 
verpflichtet sein kötelezett 
erfolgen megtörténik, sorra kerül 
tariflich tarifa szerint 
auszahlen kifizet 
rechtzeitig időben, határidőre 
verfallen el-(le-)romlott, lepusztult, elévült 
die Arbeitsunfähigkeit  (nur Sg.) munkaképtelenség 
infolge következtében 
(weiter-)gewähren (tovább-) nyújt, ad, teljesít 
die Probezeit, -en próbaidő 
bestehen kiáll, helytáll, kibír 
die Frist, -en határidő 
bedürfen + G (der Schriftform) szükség van vmire, igényel vmit 
  
Vielfalt – Diversity sokrétűség-diverzitás 
die Werkstatt, -en műhely 
die Elektrotechnik (nur Sg.) elektrotechnika 
die Feinmechanik (nur Sg.)  finommechanika 
ansiedeln telepít 
–angesiedelt sein (Firma) -(cég) letelepedett 
der Baustein, -e építőelem, alkotórész, építőkő 
die Präsenz (hier nur Sg.) jelenlét 
präsent jelen van 
der Umfang, -e méret, terjedelem 
–Stundenumfang -betervezett /rászánt óraszám 
die Generation, -en generáció 
generationen- / 
generationsübergreifend 

generációkon átívelő 

die Kindertagesstätte, -n bölcsőde 
die Kreativität (nur Sg.) kreativitás 
die Lebensart, -en életmód 
die Nation, -en nemzet 
geboren in + D született vhol 
der Schutz (nur Sg.) védelem 
–Versicherungsschutz  -biztosítási védelem 
die Trennung, -en elválás, szakítás, elválasztás 
trennen (szét) választ, felbont 
die Variante, -n variáns 
vielfältig sokrétű 
das Vorurteil, -e előítélet 
die Zufriedenheit (nur Sg.) elégedettség 



darstellen ábrázol, megjelenít 
einsetzen (Personal) alkalmaz (személyzetet) 
einspielen, sich beválik, belejön 
erzeugen létrehoz, termel 
nachholen bepótol 
wahrnehmen (Termin) érzékel, észlel (időpontot tartani tud) 
  
Verben: Igék: 
beiliegen mellékelve /csatolva van 
führen zu + D vmihez vezet 
hinzukommen hozzájárul, hozzájön 
zunehmen növekszik,  gyarapodik, hízik 
  
Nomen: Főnevek: 
die Attraktivität (nur Sg.) attraktivitás, vonzerő 
die Befragung, -en kikérdezés 
der / die Beteiligte, -n résztvevő 
das Fax, -e fax 
die Maßnahme, -n intézkedés 
die Meinung, -en vélemény 
die Plattform, -en platform 
die Produktivität (nur Sg.) termelékenység, produktivitás 
der Profit, -e profit, nyereség 
die Sklaverei (nur Sg.) rabszolgaság 
das Stichwort, -er kulcsszó 
der Überblick, -e áttekintés 
der Vorspann, -e előzetes 
  
Adjektive: Melléknevek: 
extrem extrém 
komplex komplex 
mittelständisch közép, középosztálybeli 
ordentlich rendes, rendezett 
produktiv produktív, termékeny 
sogenannt úgynevezett 
theoretisch elméleti 
unterschiedlich különböző 
ursprünglich eredeti 
wertvoll  értékes 
zunehmend növekvő, gyarapodó 
  
Andere Wörter: Egyéb szavak: 
einander (miteinander,  voneinander 
etc.)  

egymás(t)(egymással, egymástól, stb.) 

irgendein valamilyen 
der / das / die jeweilig- mindenkor(i) 
gegebenenfalls (= ggf.) adott esetben 



letztlich végül is, nemrégiben 
zurzeit jelenleg 
  
Redemittel: Kifejezések: 
an Bedeutung gewinnen megnő a jelentősége 
auf Kosten von + D vkinek/vminek a költségére/rovására 
auf dem Vormarsch sein teret hódít 
einen Wunsch äußern nach + D kívánságot fejez ki vmi után 
im Laufe (der Zeit / des  Jahres / des 
Monats /  der Woche / das Tages) 

(az idő/év/hónap/hét/nap folyamán 

  
12. 12. 
  
Der Handel: Kereskedelem:  
der Handel (nur Sg.) kereskedelem 
–Einzelhandel -kiskereskedelem 
–Filialhandel -kiskereskedelem 
–Onlinehandel -online kereskedelem 
–Versandhandel -csomagküldő kereskedelem 
der Vertriebskanal, -e értékesítési csatorna 
der Single-Channel, -s Single-Channel/egyedi csatorna 
der Multi-Channel, -s Multi-Channel/többcsatornás 

értékesítési út 
der Cross-Channel, -s Cross-Channel 
der Omni-Channel, -s Omni-Channel 
der E-Commerce (nur Sg.) E-Commerce, e-kereskedelem 
das Filialgeschäft, -e fióküzlet 

stationär ≠ mobil kihelyezett, állandó ≠mobilis 

kombinieren kombinál 
die Ware, -n áru 
absetzen értékesít, elad 
der Käufer, - vevő 
  
Der Mobile-Shop: Mobile-Shop: 
der Blog, -s blog 
die App, -s aplikáció 
die Software-Applikation, -en szoftver alkalmazás 
das Endgerät, -e irodai eszköz ( képernyő, nyomtató) 
die Zusatzfunktion, -en plusz, járulékos funkció 
der Code, -s kód 
–Produktcode -termékkód 
–Programmcode -programkód 
(ab-)scannen (be)szkennel 
der Bonuspunkt, -e bónuszpont 
bewerten értékel 
die Bewertung, -en értékelés 
die Marke, -n márka 



der Rabatt, -e rabatt, engedmény 
der Preisnachlass, -e árengedmény 
die Stückzahl, -en darabszám 
  
Umstrukturierung eines Bereichs: Részleg/terület átszervezése: 
die Einheit, -en egység 
–Organisationseinheit -szervezeti egység 
die Steigerung, -en fokozás 
–Umsatzsteigerung -forgalom növelése 
der Umbau (hier nur Sg.) átépítés, átalakítás 
umbauen átépít, átalakít 
die Umstrukturierung, -en átszervezés 
umstrukturieren átszervez 
die Umsetzung, -en megvalósítás 
umsetzen megvalósít, keresztülvisz 
der Auftakt (nur Sg.) nyitány, kezdés 
  
die Auftaktbesprechung, -en (engl. 
Kickoff- Meeting) 

kezdő megbeszélés (Kickoff- Meeting) 

eintreten in + A belép vmibe 
freistellen für + A mentesít/szabaddá tesz vmi számára 
vorgesehen sein für + A vmire szánva/tervezve 
  
Aufgaben des E-Commerce: E-kereskedelmi feladatok: 
der Webshop, -s webáruház 
die Kundendaten (nur Pl.) ügyféladatok 
auswerten kiértékel 
das Verhalten, - viselkedés 
–Kaufverhalten -vásárlási szokások 
der Kommentar, -e kommentár 
die Datenanalyse, -n adatelemzés 
die Datenverarbeitung  (nur Sg.) adatfeldolgozás 
die Vernetzung, -en hálózatépítés, összekapcsolás 
integrieren integrál, beépít 
die Integration (nur Sg.) integráció 
überwachen felügyel 
die Kampagne, -n kampány 
die Konfiguration, -en konfiguráció 
die Lieferkette, -n beszállítói lánc 
die Suchmaschine, -n kereső(gép) 
die Optimierung, -en optimálás, javítás 
optimieren optimál, javít 
die Verfügbarkeit, -en rendelkezésre állás 
verfügbar rendelkezésre álló 
die Redaktion, -en szerkesztőség 
der Newsletter, - hírlevél 
die sozialen Medien  (nur Pl.) közösségi média 



die Zielgruppe, -n célcsoport 
abwickeln lebonyolít 
erarbeiten kidolgoz 
  
Funktionen im  E-Commerce: Funkciók az e-kereskedelemben: 
der Datenanalyst, -en adatelemző 
der Datenbank- Administrator, -en adatbank adminisztrátor 
der IT-Logistiker, - IT-logisztikai szakember 
der Kampagnenmanager, - kampánymenedzser 
der Kundenbetreuer, - ügyféltanácsadó 
der Onlineredakteur, -e online szerkesztő 
der Produktmanager, - termékmanager 
der Programmierer, - programozó 
der SEO-Manager, -  (SEO = Search 
Engine Optimization) 

SEO manager 

  
der Social-Media-Manager, - közösségi média manager 
der Softwareentwickler, - szoftverfejlesztő 
der Webdesigner, - webdizájner 
der Webentwickler, - webfejlesztő 
  
Restrukturierung eines 
Unternehmens: 

Vállalat újraszervezése: 

die Auslagerung, -en (engl. 
Outsourcing) 

kiszervezés (outsourcing) 

die Expansion, -en bővítés 
die Fusion, -en fúzió, egyesítés 
das Geschäftsfeld, -er üzleti terület 
die Kapazität, -en kapacitás 
die Reorganisation, -en újraszervezés 
der Sozialplan, -e szociális terv 
der Betriebsrat, -e üzemi tanács 
die Betriebsversammlung, -en üzemi gyűlés 
die Mitbestimmung (hier nur Sg.) beleszólás, közös elhatározás 
das Gremium, die Gremien grémium 
die Übernahme, -n átvétel 
die Veränderung, -en változás, változtatás 
die Verlagerung, -en áthelyezés 
der Workshop, -s workshop, műhelymunka 
das Zwischenzeugnis, -se évközi bizonyítvány, tanúsítvány 
auflösen felszámol, felold 
begleiten kísér 
einsetzen in + D (Bereich) kinevez vhova, megtesz vminek 
reduzieren redukál, csökkent 
strukturell szerkezeti, strukturális 
  
Verben: Igék: 



aktualisieren aktualizál 
ankündigen bejelent 
ausgehen von + D kiindul vmiből, feltételez 
betreffen érint, illet, vonatkozik 
duzen tegez 
einführen bevezet 
einschätzen becsül, felbecsül 
ergeben, sich aus + D adódik vmiből 
klicken kattint, klikkel 
moderieren moderál 
streiken sztrájkol 
verlaufen lezajlik; elfolyik, szétfolyik 
zusammensetzen összerak 
  
Nomen: Főnevek: 
die Anwendung, -en alkalmazás 
der Aspekt, -e aspektus, szempont 
der / die Betroffene, -n érintett, érdekelt (személy) 
  
der Chat, -s chat 
das Datenblatt, -er adatlap 
der Freak, -s freak, szenvedélyes rajongó 
der Impuls, -e impulzus 
die Mitsprache (nur Sg.) beleszólás (beleszólási jog) 
das Outdoor (nur Sg., meist ohne 
Artikel) 

kültér, szabad levegőn 

die Position, -en pozíció 
die Richtlinie, -n irányelv, irányvonal   

die Ruhe ≠ die Unruhe  (nur Sg.) nyugalom ≠nyugtalanság 

die Saison, -s (A: -en) szezon 
die Sorge, -n gond, aggodalom 
der Status (hier nur Sg.) státusz 
–Projektstatus -projektstátusz 
der Verlauf, -e menet, alakulás, lefolyás 
der Wandel (nur Sg.) változás, átalakulás 
die Wartung, -en karbantartás 
  
Adjektive: Melléknevek: 

analog ≠ digital analóg ≠digitális 

ärgerlich bosszantó 
entscheidend döntő 
erfahren tapasztalt 
peinlich kínos 
realistisch realisztikus, élethű, valószerű 
probeweise próbaszerűen 
problematisch problematikus 
wirtschaftlich gazdasági 



  
Adverbien: Határozószavak: 
bisher eddig 
jederzeit bármikor 
überall mindenütt 
seit Langem régóta 
zurzeit jelenleg 
  
Redemittel: Kifejezések: 
ein offenes Ohr haben  für + A nyitott vmire 
ein Ziel verfolgen célt követ 
(keine) Grenzen setzen határokat állít fel 
Änderungen ergeben, sich változások adódnak 
um Rat fragen tanácsot kér 
in Betracht kommen számba jön, megfontolás tárgya lesz 
in Betrieb sein üzemben van 
zur Verfügung stehen rendelkezésre áll 
neue Wege gehen új utakat jár 
Mir kommt eine Idee. Van egy ötletem. 
  
13. 13. 
  
Diagramme: Diagramok: 
das Diagramm, -e diagram 
–Kurvendiagramm -görbediagram 
–Liniendiagramm -vonaldiagram 
–Kreisdiagramm -kördiagram 
–Tortendiagramm -tortadiagram 
–Balkendiagramm -sávdiagram 
–Säulendiagramm - oszlopdiagram 
das Ganze (nur Sg.) egész 
der Anteil, -e rész, részesedés 
die Hälfte, -n fél, vminek a fele 
das Drittel, - harmad, harmada 
das Viertel, - negyed, negyede 
das Schaubild, -er ábra, diagram, grafikon 
die Entwicklung, -en fejlesztés 
die Gewichtung, -en súlypontozás, súlyozás 
die Rangfolge, -n rangsor 
die Mehrfachnennung, -en többszörös megnevezés 
veranschaulichen szemléltet 
Das Diagramm stammt  aus … / wurde 
dem /  der … entnommen. 

A diagram …-ből származik/…-ből lett 
merítve. 

Das Diagramm zeigt … /  stellt … 
dar / gibt Auskunft über … 

A diagram …-t mutatja be/…-ról 
tájékoztat. 

Dem Diagramm kann man entnehmen, 
dass … 

A diagramról leolvashatjuk, hogy… 



Aus dem Diagramm geht 
hervor / ergibt sich,  dass … 

A diagramból kiderül/az adódik, 
hogy… 

… % entfällt / entfallen auf + A …% jut a vmire 
Der Anteil des / der … beträgt … % A vmi részesedése …%-ot teszi ki 
… % wird / werden mit … gemacht. …% vmivel készül/vmiből tevődik ki. 
… trägt … % zum Umsatz bei. Vmi …%-al járul hozzá a forgalomhoz. 
  
Die Börse: Tőzsde: 
an die Börse gehen tőzsdére megy 
die Aktie, -n részvény 
der Aktienhandel (nur Sg.) részvénykereskedelem 
der Aktienkurs, -e részvény árfolyam 
der Aktienmarkt, -e részvénypiac 
der Index, Indizes index, mutató 
–Aktienindex -részvényindex 
–Leitindex -vezető index 
die Kennziffer, -n mutatószám 
die Auswahl, -en választás, kiválasztás; választék 
repräsentativ reprezentatív 
der Börsenmakler, - tőzsdeügynök 
der / das Chart, -s görbe, táblázat, grafikon, folyamatábra 
der Punkt, -e pont 
das Wertpapier, -e értékpapír 
der Handelsplatz, -e kereskedelmi központ, áruház 
das Parkett, -e / -s parketta 
Handel (be)treiben kereskedelmet folytat 
die Krise, -n krízis 
handeln kereskedik 
notieren (fel)jegyez 
  
Aktiengesellschaft und -handel: Részvénytársaság  és kereskedelem: 
die Aktiengesellschaft, -en (= AG, -s) részvénytársaság 
Aktien ausgeben részvényt bocsát ki 
das Aktienpaket, -e részvénycsomag 
der Aktionär, -e részvényes 
der Anleger, - befektető 
–Kleinanleger -kisbefektető 
anlegen befektet 
die Anlage, -n berendezés; függelék, melléklet 
der Besitzer, - birtokos, tulajdonos 
der Eigentümer, - tulajdonos 
das Grundkapital, -e / -ien (A) (Pl. 
selten) 

alaptőke 

erwerben megszerez 
trennen, sich von + D elválik vmitől/vkitől 
das Angebot (hier nur Sg.) ajánlat 
–Überangebot -túlkínálat 



die Nachfrage (hier nur Sg.) kereslet 

der Gewinn, -e ≠ der Verlust, -e nyereség 

erzielen elér, megcéloz 
die Dividende, -n osztalék 
ausschütten (itt) fizet, kifizet 
die Ausschüttung, -en osztalék fizetése 
der Vorstand, -e elnökség, igazgatótanács 
  
Psyche und Geldanlage: Psziché és pénzbefektetés: 
die Psyche (nur Sg.) psziché 
die Psychologie (nur Sg.) pszichológia 

die Emotion, -en ≠ der  Verstand (nur 
Sg.) 

érzelem ≠értelem 

die Rationalität (nur Sg.) racionalitás 
rational racionális 
die Aufregung, -en izgalom 
die Panik, -en pánik 
–in P. geraten -pánikba esik 
die Gier (nur Sg.) mohóság, vágyakozás  
gierig mohó, kapzsi 
das Umfeld, -er környezet 
beeinflussen befolyásol 
begrenzen (be)határol, korlátoz 
riskieren kockáztat 
zocken (ugs.) szerencsejátékot játszik (közny.)  
  
Entwicklungen: Fejlemények: 
bewegen (sich) mozog 
einen positiven / negativen Einfluss 
haben auf + A 

pozitív/negatív hatást gyakorol vkire 

entwickeln, sich positiv /  negativ pozitívan/negatívan alakul 
ein Plus / Minus haben  von … pluszt/mínuszt mutat fel  

das Auf, -s ≠ das Ab, -s fel, emelkedés ≠le, zuhanás 

nachlassen hátrahagy 
zurückgehen visszamegy 
der Rückgang, -e csökkenés, hanyatlás 
fallen von … auf / um … vhonnan vhova zuhan  
der (Ab-)Fall (hier nur Sg.) esés, leesés 
sinken von … auf / um … süllyed 
stürzen zuhan 
der (Ab-)Sturz, -e zuhanás 
einbrechen (árfolyam) zuhan 
der Einbruch, -e (árfolyam) zuhanása 
–Kurseinbruch -árfolyamzuhanás 
erholen, sich kipihen 
die Erholung (nur Sg.) pihenés 
(an)steigen (meg)emelkedik 



der Anstieg, -e emelkedés 
steigern fokozódás, emelkedés 
die Steigerung, -en fokozás, növelés; árverés 

leicht / schwach ≠ kräftig /  stark könnyű/gyenge ≠vaskos/erős 

im Aufwind sein fellendülésben van 
der Höhepunkt, -e csúcspont 
liegen auf / bei + D (vmilyen értéken) van 
stehen auf / bei + D (vmilyen értéken) van 
schwanken inog, ingadozik 
die Schwankung, -en ingadozás 
–… zeigt S. vmi ingadpzik, ingadozást mutat 
Die Prognose / Aussichten für … 
ist / sind  positiv / negativ. 

A prognózis/kilátás vmivel 
kapcsolatban pozitív/negatív. 

der Wert, -e érték 
anfänglich kezdeti 
katastrophal katasztrofális 
kontinuierlich folyamatos 
  
Modeanbieter: Divatcégek: 
die Marke, -n márka 
–Billigmarke -olcsó márka 
die Kollektion, -en kollekció 
das Accessoire, -s kiegészítők 
der Konsum (nur Sg.) fogyasztás 
der Konzern, -e konszern 
die Konkurrenz, -en  (Pl. selten) komkurrencia 
modernisieren modernizál 
rentabel rentábilis, kifizetődő 
  
Verben: Igék: 
abschalten lekapcsol 
aufgeben felad 
erläutern megmagyaráz 
führen zu + D vmihez vezet, vmit eredményez 
kämpfen harcol, küzd 
scheitern kudarcot vall, meghiúsul 
überraschen  meglep 
voraussagen előrejelez 
  
Nomen: Főnevek: 
das Gegenteil, -e ellentét 
das Quartal, -e negyedév 
die Reaktion, -en reakció 
die Schlussfolgerung, -en következtetés 
der Streik, -s sztrájk 
die Veröffentlichung, -en kiadás, nyilvánosságra hozás 
  



Adjektive: Melléknevek: 
entsprechend megfelelő 
golden arany 
knapp szűkös, éppen, alig 
kurzzeitig rövid ideig 
politisch politikai 
real reális, létező, valós 
zahlreich számos 
zahlungskräftig fizetőképes 
zuversichtlich bizakodó, reményteljes 
  
Präpositionen: Elöljárószavak: 
anhand + G vmi alapján, vmi nyomán 
aufgrund + G vmi alapján 
  
Redemittel: Kifejezések: 
seinen Hut nehmen veszi a kalapját, lelép 
etw. / jmdn. unter Kontrolle haben vkit kontrollál/ ura vminek  
in Sicht sein látható 
die Hoffnung haben,  dass … azt reméli, hogy… 
Interesse zeigen an + D érdeklődést mutat vmi iránt 
Es geht um … …-ről van szó 
im laufenden Monat / Jahr tárgyhónap, aktuális hónap 
im Grunde alapjában, alapvetően 
  
14. 14. 
  
Versicherung: Biztosítás: 
die Versicherung, -en biztosítás 
–eine V. abschließen - biztosítást köt 
versichern (sich) gegen + A (be)biztosítja magát vmi ellen 
die Gefahr, -en veszély 
das Risiko, Risiken kockázat 
krankenversichern (sich) betegbiztosítást köt 
die Krankenkasse, -n egészségpénztár 
die Gesundheitskarte, -n egészségkártya 
die Prämie, -n díj 
–Versicherungsprämie -biztosítási díj 
  
Sozialversicherungssystem: Társadalombiztosítási rendszer: 
die Sozialversicherung, -en társadalombiztosítás 
die Säule, -n oszlop 
basieren auf + D alapul, nyugszik vmin 
die Versicherungspflicht (nur Sg.) boztosítási kötelezettség 

pflichtversichert ≠ freiwillig 
versichert 

kötelezően biztosított ≠önkéntes 
alapon biztosított 

(sozial-)versicherungspflichtig sein (társadalom-)biztosítási kötelezett 



gesetzlich ≠ privat törvényes≠privát, magán 

die Bevölkerung, -en népesség, lakosság 
die Ausnahme, -n kivétel 
der Freiberufler, -  szabadúszó (személy) 
freiberuflich  szabadúszó 
geringfügig csekély 
die Solidarität (nur Sg.) szolidaritás 
solidarisch szolidáris 
der Beitrag, -e tagdíj; hozzájárulás, közreműködés, 

cikk 
–Zusatzbeitrag -plusz tagdíj 
–einen B. erheben -tagdíjat megemel 
der Beitragssatz,-e tagdíj 
beitragsfrei tagdíjmentes 
betragen (vmilyen összeget )kitesz 
–der Beitrag beträgt … - a tagdíj/hozzájárulás …-t tesz ki 
der Zuschuss, -e anyagi hozzájárulás, támogatás 
festlegen rögzít, megállapít 
richten, sich nach + D vmihez igazodik 
das Kriterium, Kriterien kritérium 
das Alter (nur Sg.) kor 
die Erkrankung, -en megbetegedés 
–Vorerkrankung -előzetes megbetegedés 
der Gesundheitsfonds, - egészségbiztosítási alap 
einzahlen in + A befizet vmibe 
  
Versicherungsleistungen: Biztosítási szolgáltatások: 
das Leistungsangebot, -e szolgáltatási ajánlat 
der Leistungsumfang  (nur Sg.) szolgáltatási terjedelem 
beanspruchen igényel, igénybe vesz 
in Anspruch nehmen igénybe vesz 
die Versicherung tritt ein für + A a biztosító megtérít vmit 
Arbeitslosenversicherung  munkanélküli biztosítás 
arbeitslos munkanélküli 
die Arbeitslosigkeit (nur Sg.) munkanélküliség 
das Arbeitslosengeld, -er (Pl. selten) munkanélküli segély 
die Eingliederung, -en besorolás 
der Arbeitsmarkt, -e munkaerőpiac 
Krankenversicherung betegbiztosítás 
der Fall, -e eset 
–Krankheitsfall -betegség 
der / die Erkrankte, -n a megbetegedett , beteg (személy) 
die Entgeltfortzahlung, -en folyamatos bérfizetés 
Pflegeversicherung ápolási biztosítás 
pflegebedürftig ápolásra szorul 
der / die Pflegebedürftige, -n ápolásra szoruló (személy) 
der Hilfe- / Hilfsbedarf, -e segítségreszorulás 



berücksichtigen figyelembe vesz 
die Körperpflege (nur Sg.) testápolás 
die Ernährung (nur Sg.) táplálás, táplálkozás 
die Mobilität (nur Sg.) mobilitás 
die Versorgung (nur Sg.) ellátás, eltartás 
hauswirtschaftlich háztartási, háztartásbeli 
Rentenversicherung nyugdíjbiztosítás 
die Rente, -n nyugdíj 
–Altersrente -öregségi nyugdíj 
–Waisenrente -árvasági ellátás 
–Witwer- / Witwenrente -özvegyi-/özvegyellátás 
der / die Hinterbliebene, -n hátramaradott, az elhunyt rokona 
sterben meghal 
vermindert arbeitsfähig csökkent munkaképességű 
abdecken lefed 
absichern bebiztosít 
finanziell anyagilag 
die Rentenformel, -n nyugdíjképlet, nyugdíjszámítás 
in einem Verhältnis stehen zu + D arányban áll vmivel 
Unfallversicherung balesetbiztosítás 
die Versorgung (nur Sg.) ellátás, gondoskodás 
–Gesundheitsversorgung -egészségügyi ellátás 
die Umschulung, -en átképzés 
erforderlich szükséges 
Hausratversicherung háztartási biztosítás 
der Hausrat (nur Sg.) háztartás 
der Brand, -e tűzeset 
der Diebstahl, -e lopás 
der Einbruch, -e betörés 
der Hagel (nur Sg.) jégeső 
der Sturm, -e vihar 
der Schutz (nur Sg.) védelem 
schützen vor + D véd vmi elől 
Rechtsschutzversicherung jogvédelmi biztosítás 
das Recht (hier nur Sg.) jog 
–Arbeitsrecht -munkajog 
–Mietrecht -bérleti jog 
–Privatrecht -magánjog 
–Verkehrsrecht -közlekedési jog 
das Paket, -e csomag 
(Berufs-)Haftpflichtversicherung (szakmai-) kötelező biztosítás 
der Schaden, - kár, káreset, ártalom 
–Personenschaden -személyi kár 
–Sachschaden -tárgyi kár 
–Vermögensschaden -vagyontárgy 
Berufsunfähigkeitsversicherung  munkaképtelenségi biztosítás 
berufsunfähig munkaképtelen 



  
Lohnnebenkosten: Bérköltségek: 
das Entgelt, -e fizetség 
–Arbeitsentgelt -fizetés, munkabér 
das Einkommen, - bevétel 
das Gehalt, -er fizetés 
der Lohn, -e bér 
der Verdienst, -e kereset 
die Vergütung, -en javadalmazás 
–Grundvergütung -alapjavadalmazás 
die Zulage, -n pótlék 
der Tarifvertrag, -e kollektívszerződés, bérszerződés 
übertariflich tarifán felüli 
der Freibetrag, -e adómentes összeg 
die Rufbereitschaft, -en készenlét, ügyelet 
der Bereitschaftsdienst, -e ügyelet, rendelkezésre állás, készenlét 
das Urlaubsgeld, -er fizetett szabadság 

brutto ≠ netto bruttó ≠ nettó 

abziehen levon 
der Abzug, -e levonás 
die Steuer, -n adó 
–Einkommenssteuer -jövedelmi adó 
–Kirchensteuer -egyházi adó 
–Lohnsteuer -jövedelemadó 
die Steuerklasse, -n adóosztály 
der Solidaritätszuschlag, -e szolidaritási adó 
die Wiedervereinigung  (nur Sg.) újraegyesítés 
der Anteil, -e rész, részesedés 
die Abrechnung, -en elszámolás 
die Verdienstbescheinigung, -en fizetési/munkáltatói igazolás 
die Konfession, -en bevallás 
  
Der Widerruf: Visszavonás: 
widerrufen viszzavon 
die Frist, -en határidő 
die Einzugsermächtigung, -en levonási felhatalmazás 
das Einschreiben, - ajánlott levél 
der Rückschein, -e átvételi elismervény 
  
Verben: Igék: 
angehören + D tartozik vmihez/vkihez 
beinhalten tartalmaz 
verbleiben időz vhol, megmarad 
verletzen (sich) megsérül 
vorschreiben előír 
  
Nomen: Főnevek: 



der Blumentopf, -e  virágcserép 
das Bundesland, -er szövetségi állam 
das Einwohnermeldeamt, -er lakcímbejelentési  hivatal 
die Kostenstelle, -n költséghely 
die Meldebescheinigung, -en regisztrációs igazolás 
das Merkblatt, -er jelentkezési lap 
das Muss (nur Sg.) kötelezettség 
–ein M. sein -kötelező 
der Nachweis, -e igazolás 
das Portal, -e portál 
der Schmuck (nur Sg.) ékszer, dísz 
die Übung, -en gyakorlat 
die Verletzung, -en sérülés, sebesülés 
der Wohnsitz, -e lakhely 
  
Adjektive: Melléknevek: 
akzentfrei akcentusmentes 
alltäglich mindennapi 
ängstlich félős 
generell általános 
kinderlos gyerektelen 
schlimm rossz 
  
Andere Wörter: Egyéb szavak: 
der- / die- / dasjenige az a, az a bizonyos 
irgend / irgend- valamilyen/bármilyen 
  
Redemittel: Kifejezések: 
auf eigene Rechnung arbeiten saját számlára dolgozik 
die Existenz kosten létfenntartási költségek 
ehrlich gesagt őszintén szólva 
Dann verbleiben wir so: … Akkor maradjunk annyiban, hogy… 
  
15. 15. 
  
Marktforschung: Piackutatás: 
das Institut, -e intézet 
–Marktforschungsinstitut -piackutatási intézet 
der Marktforscher, - piackutató 
die Marktstudie, -n piactanulmány 
der Marktanteil, -e piaci részesedés 
die Konkurrenz, -en  (Pl. selten) konkurencia 
–in K. treten zu + D -versenybe lép vkivel 
die Konkurrenzanalyse, -n konkurenciaanalízis 
der Konkurrent, -en konkurens, versenytárs 
der Mitbewerber, - versenytárs 
in Wettbewerb stehen mit + D versenyez vkivel 



die Beschaffenheit, -en sajátság, állapot 
die Zielgruppe, -n célcsoport 
–Kernzielgruppe -célcsoport  
das Alleinstellungsmerkmal, -e megkülönböztető jegy, tulajdonság 
der / die USP, -  (= Unique Selling 
Point / Proposition) 

USP 

abheben, sich von + D kiválik vmiből, különbözik 
bringen etw. auf den Markt vmit a piacra dobni 
behaupten, sich auf dem Markt megállja a helyét a piacon 
  
Die Zeitschrift: Folyóirat: 
die Illustrierte, -n képesújság 
das Magazin, -e magazin 
der Verlag, -e kiadó 
die Auflage, -n kiadás, példányszám 
–Erstauflage -első kiadás 
die Ausgabe, -n kiadás 
das Heft, -e füzet 
der Beitrag, -e cikk, írás 
das Editorial, -s impresszum, kiadói előszó  
der Auftritt, -e fellépés 
das Konzept, -e koncepció 
das Statement, -s nyilatkozat, nyilvános magyarázat 
den Schwerpunkt legen  auf + A hangsúlyt fektet vmire 
der Themenmix (nur Sg.) vegyes témák 
thematisieren tematizál 
die Strecke, -n - Fotostrecke útvonal  

- fotógaléria 
die Ernährung (nur Sg.) táplálkozás 
die Diät, -en diéta 
abnehmen lefogy 
die Liebe (hier nur Sg.) szerelem, szeretet 
die Beziehung, -en kapcsolat 
die Mode, -n divat 
die Frisur, -en frizura 
die Kosmetik (nur Sg.) kozmetika 
die Schönheit (hier nur Sg.) szépség 
inhaltlich tartalmi, tartalmilag 
intelligent intelligens 
selbstbewusst öntudatos 
  
Werbemittel und -aktionen: Reklámeszközök és reklámakciók: 
die Werbebotschaft, -en reklámüzenet 
die Werbekampagne, -n reklámkampány 
die Werbemaßnahme, -n reklámintézkedés 
die Beilage, -n melléklet 
–Gratisbeilage -ingyenes melléklet 



beilegen mellékel, csatol 
das Medium, Medien médium 
–Printmedium -nyomtatott médium 
die Anzeige, -n hirdetés 
–eine A. schalten -hirdetést ad fel 
der Flyer, - röplap 
das Plakat, -e plakát 
kleben ragaszt 
die Pressemitteilung, -en sajtóközlemény 
das Interview, -s interjú 
der Post, -s poszt 
posten posztol 
der Sonderpreis, -e akciós ár 
der Spot, -s reklámspot 
–Fernsehspot Radiospot -TV spot, TV reklám – rádióspot, 

rádióreklám 
–Werbespot  -reklám 
der Effekt, -e hatás 
die Phase, -n szakasz, fázis 
Aufmerksamkeit erzeugen figyelmet kelt 
Interesse wecken érdeklődést kelt 
Verlangen auslösen vágyat kelt, vált ki 
eine Handlung auslösen cselekvést vált ki 
aktivieren aktivizál 
bewegen jmdn. zu + D vkit rávesz vmire, megmozgat 
Interesse signalisieren érdeklődést jelez 
  
Mediadaten: Médiaadatok: 
die Erscheinungsweise, -n megjelenési forma 
erscheinen megjelenik 
das Exemplar, -e példány 
die Verkaufszahl, -en eladási szám 
der Seitenaufruf, -e (= Page 
Impression, -s) 

oldalletöltés 

aufrufen (itt) letölt 
der Besuch (-e) auf Webseite (= Visit, 
-s) 

ellátogatás egy weboldalra 

  
  
Vermutungsäußerungen: Feltételezések kifejezése: 
eventuell esetleg 
vielleicht  talán 
möglich lehetséges 
vermutlich feltehetően 
wohl bizonyára 
wahrscheinlich valószínűleg 
ziemlich sicher elég biztos 



sicherlich biztosan 
höchstwahrscheinlich nagyon valószínű 
bestimmt bizonyosan, határozottan 
sicher biztosan 
hundertprozentig százszázalékosan 
  
Verben: Igék: 
anschließen, sich + D csatlakozik vmihez 
auseinandersetzen, sich mit + D vkivel vitatkozik 
ansetzen elindít; ráilleszt, rátesz 
beitragen zu + D vmihez hozzájárul 
belehren kioktat 
decken (den Tisch) terít (asztalt) 
einhaken belekarol 
entlasten tehermentesít 
entsprechen megfelel 
etablieren alapít, létesít 
herantrauen, sich an + A (ugs.) odamerészkedik, megközelít 
herauskommen kijön 
klingen gut / schlecht jól/rosszul hangzik 
lachen über + A vmin nevet 
motivieren motivál 
rüberkommen (ugs.) átjön, érthető (közny.) 
übereinstimmen mit + D megegyezik vmivel 
unterhalten (sich) beszélget, szórakozik 
verlassen, sich auf + A vkire hagyatkozik 
vermitteln közvetít 
verraten elárul 
vornehmen, sich elhatároz, hozzálát 
wahrnehmen érzékel, tapasztal, él vmivel 
wiedererkennen felismer 
zugeben beismer 
  
Nomen: Főnevek: 
das Abonnement, -s előfizetés 
der Abonnent, -en előfizető 
die Anmerkung, -en megjegyzés 
die Betrachtung, -en szemlélet, szemügyrevétel 
das Ding, -e dolog, izé 
der Eindruck, -e benyomás 
der Entertainer, - szórakoztató 
der Gedanke, -n gondolat 
die Herangehensweise, -n megközelítési mód 
das Kilo, -s kiló 
die Laune, -n kedv 
das Mädel, -s lány 
der Umweltschutz (nur Sg.) környezetvédelem 



der Verteiler, - elosztó 
der Zeigefinger, - mutatóujj 
  
Adjektive: Melléknevek: 
ambitioniert ambíciózus 
aufwendig / aufwändig körülményes, költséges  
bunt tarka 
ehrlich őszinte 

ernst / ernsthaft ≠ lustig komoly ≠vidám 

gesellschaftlich társasági 
grell rikító, kirívó 
grundsätzlich alapvető 
hektisch hektikus 
offensichtlich nyilvánvaló 
neuartig újszerű 
potentiell potenciális 
riskant kockázatos 
schrill éles, metsző, sivító 
ständig állandó 
treffend találó 
zeitgleich egyidejű 
  
Adverbien: Határozószavak: 
normalerweise általában, normál esetben 
tatsächlich valóban 
  
Pronomen: Névmások: 
niemand senki 
solch- olyan 
  
Redemittel: Kifejezések: 
im Vorfeld  előzetesen 
Hier setzen wir an! Ezen a ponton/itt  csatlakozunk be! 
der Ansicht sein az a véleménye/meglátása 
das Wort übergeben jmdm. átadja a szót vkinek 
den Kopf schütteln rázza a fejét 
den Schluss ziehen aus + D következtetést von le vmiből 
etwas (so) stehen lassen vmit nyitva(nyitottan) hagy 
sagen, wo es langgeht megmondja a tutit 
jmdn. / etw. ernst nehmen vkit/vmit komolyan vesz 
  
16. 16. 
  
Der Projektbericht: Projektbeszámoló: 
die Optimierung, -en optimalizálás 
–Prozessoptimierung -folyamatoptimalizálás 
der Optimierungsprozess, -e optimalizálási folyamat 



das Change-Projekt, -e change-projekt 
der Aufwand, -e ráfordított idő/energia 
die Beschleunigung, -en (fel)gyorsítás 
beschleunigen gyorsít 
der Nutzen, - haszon 
die Nutzung, -en használat 
effizient hatékony 
die Ressource, -n erőforrás 
die Kapazität, -en kapacitás 
betrieblich üzemi, üzemeltetési 
die Schnittstelle, -n csatlakozási felület 
die Umgestaltung, -en átalakítás 
baulich építészeti 
das Ausmaß, -e méret, kiterjedés 
die Analyse, -n analízis, elemzés 
–Ist-Analyse -a tényleges állapot elemzése 
–Bedarfsanalyse -szükséglet elemzése 
die Untersuchung, -en vizsgálat 
erheben (fel)emel; kiderít 
die Auswertung, -en kiértékelés 
auswerten kiértékel 
die Datenbasis, -basen adatbázis 
der Faktor, -en faktor 
der Arbeitsschritt, -e munkalépés 
der Meilenstein, -e mérföldkő 
der Zustand, -e állapot 
das Zwischenziel, -e köztes cél 
die Kontrolle, -n kontroll, ellenőrzés 
das Soll (nur Sg.) elérendő cél, érték 
die Zielsetzung, -en célkitűzés 
der Status (hier nur Sg.) státusz 
–Gesamtstatus -össz-státusz 
der Statusbericht, -e státuszjelentés 
planmäßig tervszerű 
kritisch kritikus 
der Wareneingang, -e szállítói/árubemenet 
die Werkslogistik (nur Sg.) üzemi logisztika 
der Werkverkehr (nur Sg.) üzemi közlekedés 
der Fluss, -e folyó 
–Güterfluss -áruk áramlása 
–Informationsfluss -információáramlás 
das Mittel, - eszköz; közeg 
–Produktionsmittel -termelőeszköz 
der Rahmen, - keret 
–Kostenrahmen -költségkeret 
  
  



  
betriebsintern üzemenbelüli 
werksintern gyáron belüli 
konzipieren tervez, kigondol 
die Voraussetzungen schaffen megteremti az előfeltételeket 
  
Konflikte im Projekt: Konfliktusok a projekt folyamán: 
die Arbeitsatmosphäre (nur Sg.) munkahelyi atmoszféra, hangulat 
die Anforderung, -en követelmény 
die Herausforderung, -en kihívás 
die Methodik, -en módszertan 
das Konfliktverhalten (nur Sg.) konfliktuskezelés 
die Konfliktstelle, -n konfliktuspont 
der Egoismus, -ismen egoizmus 
die Konkurrenz, -en (Pl. selten) konkurencia 
die Meinungsverschiedenheit, -en véleménykülönbség 
die Schwierigkeit, -en nehézség 
die Störung, -en zavar, meghibásodás 
–Kommunikationsstörung -kommunikációs zavar 
der Streit, -e vita, veszekedés 
die Streitigkeit, -en viszály, vitás kérdés 
–Kompetenzstreitigkeit -illetékességi vita 
streiten, sich mit + D, über + A / wegen 
+ G / D 

vitatkozik vkivel vmiről 

die Verhaltensweise, -n viselkedésmód 
der / die Schuldige, -n adós, bűnös, hibás 
die Ursache, -n ok 
unmöglich machen etw. ellehetetlenít 
scheitern meghiúsul, dugába dől 
  
Der Teambildungsprozess: Csapatépítési folyamat: 
die Phase, -n szakasz, fázis 

produktiv ≠ unproduktiv termelékeny ≠nem termelékeny 

beobachten megfigyel 
der Kampf, -e harc, küzdelem 
kämpfen harcol, küzd 
die Rolle, -n szerep 
die Routine, -n rutin 
die Integration (nur Sg.) integrálás 
eine Gemeinsamkeit herstellen közösséget alkot 
  
  
Die Konfliktlösung: Konfliktus megoldása: 
das Konfliktmanagement, -s konfliktus kezelés 
der Lösungsweg, -e megoldási út 
der Respekt (nur Sg.) tisztelet, elismerés 
–R. verdienen -tiszteletet érdemel ki 



respektvoll tiszteletteljes 
wertschätzend elismerő 
die Position, -en pozíció 
ernst nehmen komolyan vesz 
bewerten értékel 
interpretieren értelmez 
die Botschaft, -en követség; üzenet 
eine Bitte / einen Wunsch äußern kérést/kívánságot nyilvánít ki 
die Kooperation, -en együttműködés 
kooperieren együttműködik 
die Lernbereitschaft (nur Sg.) tanulási hajlandóság 
der Gesprächsleiter, - beszélgetés vezetője 
die Mediation, -en mediáció 
der Mediator, -en mediátor 
der/die Beteiligte, -n résztvevő, érintett 
–Konfliktbeteiligte -a konfliktusban érintett 
das Vorgespräch, -e előzetes elbeszélgetés 
der Standpunkt, -e álláspont 
–seinen S. darstellen -bemutatja az álláspontját 
die Win-win-Situation, -en win-win –szituáció 

fair ≠ unfair fair, igazságos ≠nem fair, igazságtalan 

konstruktiv  
  
Nomen-Verb-Verbindungen: Főnév-ige kapcsolatok: 
den Bedarf decken szükségletet fedez 
eine Entscheidung treffen döntést hoz 
einen Kommentar abgeben kommentárt fűz hozzá 
ein Risiko eingehen kockázatot vállal 
zum Abschluss bringen lezár 
zum Erfolg bringen sikerre visz 
zur Verfügung stehen rendelkezésre áll 
zur Verfügung stellen  rendelkezésre bocsát 
die Voraussetzung  schaffen für + A megteremti vminek az előfeltételeit 
  
Verben: Igék: 
äußern etw. kijelent, kinyilvánít 
äußern, sich zu + D vmiről nyilatkozik 
behaupten megállapít 
bringen, jmdn. zu + D vkit vmire rávesz 
definieren definiál, meghatároz 
durcheinander bringen összezavar 

leichtfallen ≠ schwerfallen nem esik nehezésre ≠nehezére esik 

feststehen fennáll, (meg)van 
geraten in + A vmibe keveredik, kerül 
hören auf + A vkire hallgat 
kommentieren kommentál 
spezialisieren, sich auf + A vmire specializálódik 



überzeugt sein von + D vmiről meg van győződve 
verstärken erősít 
vorankommen előrejut, halad 
zusammenlegen összerak 
  
Nomen: Főnevek: 
die Absicht, -en szándék 
die Dokumentation, -en 
Fernsehdokumentation 

dokumentáció – TV dokumentáció 

die Dimension, -en dimenzió 
die Fortsetzung, -en folytatás 
der Ratgeber, - tanácsadó 
der Umweg, -e kerülőút 
die Vergangenheit, -en (Pl. selten) múlt 
die Version, -en változat, verzió 
  
Adjektive: Melléknevek: 
aktuell aktuális 
ausreichend elegendő 
bekanntlich ismert, tudvalevő 
erheblich jelentős 
garantiert garantált 
kommunikativ kommunikatív, beszédes 
offen nyitott 
präzise precíz 
systematisch szisztematikus, rendszeres 
zeitlich időbeni 
  
Adverbien: Határozószavak: 
Bedauerlicherweise sajnálatos módom 
  
17. 17. 
  
Der Betriebsrat: Üzemi tanács: 
die Belegschaft, -en tagság 
der Interessenvertreter, - érdekképviselő 
der öffentliche Dienst (hier nur Sg.) közszolgálat 
der Personalrat, -e közalkalmazotti képviselet 
das Gesetz, -e törvény 
–Betriebsverfassungsgesetz -üzemi alkotmányjogi törvény 
das Betriebsratsmitglied, -er üzemi tanácstag 
die Beteiligung, -en részvétel, részesedés 
der Grundsatz, -e alapelv  
der Einfluss, -e befolyás 
demokratisch demokratikus 
die Mitbestimmung (hier nur Sg.) közös döntéshozás 
eingeschränkt korlátolt 



das Recht, -e jog 
–Beteiligungsrecht -részvételi jog 
–Anhörungsrecht -meghallgatási jog 
–Beratungsrecht -tanácsadási jog 
–Informationsrecht -informálási jog 
–Mitbestimmungsrecht -döntéshozásban való részvételi jog 
mitbestimmungspflichtig közös döntési kötelezettség 
mitsprechen beleszól 
personell személyes 
sozial szociális 
unterliegen + D vmi alá tartozik, az vonatkozik rá 
die Partei, -en párt 

die Kooperation, -en ≠ együttműködés 

–die Konfrontation, -en -konfrontálás 
das Wohl (nur Sg.) vkinek az érdeke, java 
zusammenarbeiten együtt működik 
die Einigung, -en egyezség, egyesülés 
die Einigungsstelle, -n egyeztető, békítő szerv 
unparteiisch pártatlan 
übergeben átad 
das Gleichgewicht, -e egyensúly 
die Kraft, -e erő 
die Kündigung, -en felmondás 
die Beschäftigungs- sicherung, -en foglalkoztatás biztosítása 
der Sozialplan, -e szociális terv 
die Abfindung, -en végkielégítés 
die Abfindungszahlung, -en végkielégítés kifizetése 
die Chancengleichheit (nur Sg.) esélyegyenlőség 
die Diskriminierung, -en diszkriminálás 
die (Un-)Gleichbehandlung, -en (Pl. 
selten) 

(nem) egyforma bánásmód 

  
das Geschlecht, -er nem (biológiai) 
die Herkunft (nur Sg.) származás 
verbieten megtilt 
das Gericht, -e bíróság 
–Arbeitsgericht -munkaügyi bíróság 
  
Das Tarifsystem: Tarifarendszer: 
der Tarif, -e tarifa, bérezés 
tariflich tarifa szerinti 
die Tarifautonomie (nur Sg.) bérautonómia 
die Tarifbindung, -en garantált bérminimum 
der Tarifabschluss, -e bér-/díjszabási megállapodás 
die Tarifverhandlung, -en bértárgyalás 
die Verhandlungsrunde, -n tárgyalási forduló 
der Tarifvertrag, -e bérszerződés 



die Laufzeit, -en futamidő 
verbindlich kötelező, hiteles, számonkérhető 
die Tarifgruppe, -n bércsoport, tarifacsoport 
das Tarifgehalt, -er tarifa szerinti bér 
der Tariflohn, -e bérszerződés szerinti bér 
das Entgelt, -e fizetés, díjazás 
–Tarifentgelt -tarifa szerinti díjazás  
das Entgeltsystem, -e díjazási, bérezési rendszer 
die Entgeltgruppe, -n díjazási csoport, bércsoport 
einstufen besorol 
eingruppieren becsoportosít 
die Eingruppierung, -en becsoportosítás 

die Herabgruppierung ≠ lesorolás ≠ 

–die Höhergruppierung, -en felfelé sorolás 
die Umgruppierung, -en átcsoportosítás 
einordnen besorol, elrendez 
die Einordnung, -en besorolás, elrendezés 
die Einhaltung (nur Sg.) betartás 
die Arbeitsplatzbeschreibung, -en munkaköri leírás 
der Frieden (nur Sg.) béke 
die Friedensfunktion (nur Sg.) békefunkció 
die Friedenspflicht (nur Sg.) békekötelem 
der Verband, -e szövetség 
–Arbeitgeberverband -munkáltatói szövetség 
gerecht jogos, igazságos 
  
Die Gewerkschaft: Szakszervezet: 
das Gewerkschaftsmitglied, -er szakszervezeti tag 
gewerkschaftlich szakszervezeti 
die Institution, -en intézmény 
sozialstaatlich szociál-állami 
  
die Auseinandersetzung, -en vita, nézeteltérés, konfliktus 
der Kampf, -e harc 
–Arbeitskampf -bérharc 
der Streik, -s sztrájk 
–Warnstreik -figyelmeztető sztrájk 
streiken sztrájkol 
der Streikaufruf, -e felhívás sztrájkra 
fortsetzen folytat 
aushandeln megbeszél, kialkuszik, egyeztet 
die Schlichtung, -en egyeztetés 
die Schlichtungs- kommission, -en egyeztetőbizottság 
das Schlichtungs- verfahren, - egyeztetőeljárás 
der Ausgleich (nur Sg.) kiegyezés, egyezség 
der Kompromiss, -e kompromisszum 
die Abstimmung, -en megállapodás 



die Zustimmung, -en beleegyezés 
die Einflussnahme, -n befolyásolás 
  
Verben: Igék: 
anfragen megkeres, tudakozódik, érdeklődik 
anordnen elrendel 
anstehen vmi következik, soron van, sorban áll 
auslagern kihelyez, kirak 
aussteigen aus + D kiszáll vmiből 
bereit sein zu + D készen áll vmire, hajlandó vmire 
durchsetzen véghezvisz, megvalósít 
einwenden ellenvet, kifogásol  
entgegenkommen elé megy, eleget tesz 
fallen unter + A vmi alá esik 
fordern követel 
einfordern bekér 
eine Forderung stellen követelést nyújt be 
einsetzen, sich für + A vmi érdekében síkra száll 
geschehen történik 
halten, sich an + A vmihez tartja magát 
hinnehmen elfogad, elvisel 
klagen gegen + A vki/vmi  ellen perel 
liegen an + D múlik vmin 
nachbessern utánjavít 
verbunden sein mit + D vmivel össze van kötve, kapcsolva 
die Pflicht haben, etw. zu tun kötelessége vmit tenni 
Einfluss nehmen auf + A befolyásol vmit 
von Dauer sein tartós 
zu einer Vereinbarung kommen megállapodásra jut 
zum Ziel haben az a célja 
  
  
Nomen: Főnevek: 
die Angelegenheit, -en ügy 
der Anlass, -e ürügy, alkalom 
die Anordnung, -en elrendelés 
die Ansicht, -en szemlélet, látásmód 
das Baby, -s baba, csecsemő 
die Besorgnis, -se gond, aggodalom 
die Decke, -n takaró; mennyezet 
die Einstellung, -en beállítás 
das Großraumbüro, -s egyterű iroda 
der Handlungsbedarf, -e  (Pl. selten) cselekvés szükségessége  
die Klinik, -en klinika 
die Lage (hier nur Sg.) helyzet, fekvés 
–Geschäftslage -üzleti helyzet 
die Methode, -n módszer 



die Modernisierung, -en modernizálás 
die Neuerung, -en újítás 
die Polizei (nur Sg.) rendőrség 
die Reduzierung, -en redukálás, csökkentés 
der Sachbearbeiter, - ügyintéző 
die Schalldämmung, -en hangszigetelés 
das Siegel, - pecsét 
der Zwang, -e kényszer 
der Zweifel, - kétség, kétely 
  
Adjektive: Melléknevek: 
aggressiv aggresszív 
ähnlich hasonló 
engagiert elkötelezett 
familienfreundlich családbarát 
global globális 
gleichwertig egyenértékű 
höherwertig nagyobb értékű, értékesebb 
jetzig mostani 
lösungsorientiert megoldásorientált 
rechtlich jogi 
übernächst- rákövetkező 
verantwortungsvoll felelősségteljes 
wütend dühös 
  
Andere Wörter: Egyéb szavak: 
auf der einen Seite – auf der anderen 
Seite 

egyik oldalon – másik oldalon 

zum einen – zum anderen egyrészről – másrészről 
  
Redemittel: Kifejezések: 
auf die Schnelle gyorsan, hirtelenjében 
Meines Wissens nach …  Tudomásom szerint… 
Für einen Gesprächstermin wäre ich 
dankbar. 

Hálás lennék , ha kahatnék egy 
időpontot elbeszélgetésre. 

  
18. 18. 
  
Messen: Vásárok: 
die Leitmesse, -n vezető kiállítás 
wirkungsvoll hatásos 
die Gelegenheit bieten  für + A alkalmat kínál/nyújt vmire 
der Akzent, -e akcentus, hangsúly 
–Akzente setzen -hangsúlyt  helyez vmire, kiemeli 
Handelsvertreter gewinnen kereskedelmi képviselőket nyer meg 
Interesse bestehen an + D érdeklődés jelentkezik vmi iránt 
von Bedeutung sein für + A jelentőséggel bír vki számára 



Neukunden gewinnen új ügyfeleket nyer 
das Vertriebsnetz ausbauen értékesítési hálózatot épít ki 
werben für + A vmit reklámoz 
die Stärke, -n erősség 
der Test, -s teszt 
–Markttest -piaci teszt 
vertreten sein auf + D képviselettel bír vhol 
der Ausstatter, - divatárus 
der Interessent, -en érdeklődő 
der Verbraucher, - fogyasztó 
–Endverbraucher -végfelhasználó 
die Gastronomie (nur Sg.) gasztronómia 
–Außer-Haus-Gastronomie -házon kívüli gasztronómia, catering 
gastronomisch gasztronómiai 
die Hotellerie (nur Sg.) szállodaipar 
der Automat, -en automata 
die Automation (nur Sg.) automatizálás 
das Design, -s dizájn 
die Funktionalität, -en funkcionalitás 
der Druck, -e nyomás 
die Publikation, -en publikáció 
die Weiterverarbeitung, -en további feldolgozás 
die Zulieferung (hier nur Sg.) beszállítás 
konkurrenzfähig versenyképes 
  
Der gelungene  Messeaufritt: Sikeres vásári jelenlét: 
das Auftreten (nur Sg.) fellépés 
auftreten fellép 
die Gesprächsführung  (nur Sg.) beszélgetés lefolytatása 
der Augenkontakt, -e szemkontaktus 
das Äußere (nur Sg.) külső 
die Körperhaltung, -en testtartás 
angemessen megfelelő, méltó 
ausgeruht kipihent 
gepflegt ápolt 
die Verteilung, -en elosztás 
die Verantwortlichkeit, -en felelősség 
abmelden (sich) von + D lejelentkezik vhonnan 
ignorieren ignorál 
personalisieren megszemélyesít 
  
Einweggeschirr: Egyszerhasználatos edények: 
die Einweglösung, -en egyszerhasználatos oldat 
das Einmalgeschirr, -e egyszerhasználatos edény 
die Pappe, -n karton 
der Pappbecher, - papírpohár 
der Deckel, - tető 



der Gebrauch (nur Sg.) használat 
bestimmt sein für + A vmire szolgál 
servieren feltálal, szervíroz 
zubereiten elkészít 
das Fast-Food (nur Sg.) fast-food 
der Burger, - burger 
das Fingerfood (nur Sg.) fingerfood 
das Gaststättengewerbe (nur Sg.) vendéglátóipar 
die Großküche, -n nagykonyha 
das Altenheim, -e idősotthon 
das Pflegeheim, -e ápolási otthon 
das Festival, -s fesztivál 
die Veranstaltung, -en rendezvény 
–Freiluftveranstaltung -szabadtéri rendezvény 
–Großveranstaltung -nagyszabású rendezvény 
der Selbstbedienungsmarkt, -e önkiszolgáló piac 
die Produktlinie, -n termékvonal 
stellen, sich + D vmivel szembenéz, felvállalja 
im Vordergrund stehen előtérben áll 
Wert legen auf + A súlyt fektet vmire 
der Kunststoff, -e műanyag 
–Biokunststoff -bioműanyag 
der Bestandteil, -e rész, alkatrész, tartozék 
der Reststoff, -e maradék anyag 
biologisch abbaubar biológiailag lebomló 
nachhaltig tartós, fenntartható 
nachwachsen utánanő 
recycelbar újrahasznosítható 
umweltverträglich környezetbarát 
schonen óv 
zerfallen széthull, lebomlik 
die Verwertung (nur Sg.) értékesítés 
verwerten értékesít 
der Mais (nur Sg.) kukorica 
das Zuckerrohr, -e cukornád 
zertifizieren tanúsít, igazol 
  
Liefer- und  Zahlungsbedingungen: Szállítási- és fizetési feltételek: 
ein Angebot unterbreiten ajánlatot terjeszt elő 
erfolgen megtörténik, sor kerül rá 
–die Lieferung erfolgt … -a szállításra sor kerül  

frei Haus ≠ ab Werk házhoz szállítva ≠gyártól 

freibleibend szabadon maradó 
  
gegen Vorkasse előrefizetéssel 
ohne Abzug fällig levonás nélkül esedékes 
zuzüglich (= zzgl.) plusz, továbbá 



die Rückgabe (hier nur Sg.) visszaadás 
vergüten javadalmaz, jutalmaz 
vom Umtausch  ausgeschlossen csere kizárva 
das / der Skonto, -s / Skonti skontó 
gewähren biztosít, nyújt, teljesít 
zugrunde legen vmit alapul vesz 
der Karton, -s karton 

 
die Palette, -n raklap 
–Europalette -eur raklap 
  
Verben: Igék: 
anerkennen elismer 

ankommen gut ≠ schlecht bei + D célt ér  ≠ rosszul veszi ki magát 

ansetzen bei + D elindít, elkezd 
bejahen helyesel, igennel válaszol 
beruhigen megnyugtat 
egal sein (ugs.) mindegy (köznyelv) 
einfallen (es fällt mir ein) eszébe jut (eszembe jut) 
einlagern beraktároz 
entwerfen (meg)tervez, felvázol 
erklären, sich durch + A magyarázatot nyer vmi által 
ermöglichen lehetővé tesz 
etikettieren felcímkéz 
frankieren felbélyegez 
füllen tölt, telít 
mahlen darál, aprít 
nachfassen vmit követni 
überprüfen ellenőríz 
umsehen, sich körülnéz 
umstellen (sich) átállít, átállítódik 
verdoppeln megkétszerez, dupláz 
verkürzen rövidít, megvon 
versorgen ellát 
verteuern drágít 
warnen figyelmeztet 
wegwerfen eldob 
zersetzen szétszed, lebont 
zuhören meghallgat 
zulassen enged, hagy 
zusenden elküld 
Ansprüche stellen an + A igényeket támaszt vkivel szemben 
aufs Spiel setzen kockára tesz 
außer Kraft setzen hatályon kívül helyez 
einen Grund geben jmdm. okot szolgáltat vkinek  
aufmerksam werden auf + A figyelmes lesz vmire 
auszeichnen, sich durch + A kitűnik vmi által 



Maßstäbe setzen felállítja a mércét 
  
Nomen: Főnevek: 
der Anspruch, -e igény 
der Aufdruck, -e nyomtatott felirat 
der Barista, -s barista 
die Besonderheit, -en különlegesség 
die Bohne, -n bab, babszem 
das Faktum, Fakten tény 
die Freigabe (hier nur Sg.) engedélyezés 
der Genuss, -e élvezet 
das Mehl (hier nur Sg.) liszt 
die Mikrowelle, -n mikrohullám 
der Nachwuchs (nur Sg.) utód, utánpótlás 
der Ruf (hier nur Sg.) hívás; hírnév 
die Siegelmaschine, -n pecsételő gép 
die Sorte, -n fajta 
der Spender, - adagoló, töltő; donor 
–Folienspender -fóliaadagoló 
der Strahler, - LED-Strahler sugárzó, LED-sugárzó 
die Thermoeigenschaft, -en termikus tulajdonság 
die Übergabe, -n átadás 
die Umweltauflage, -n környezetvédelmi előírás 
das Unerwartete (nur Sg.) váratlan, nem várt 
das Verfahren, - eljárás 
–Druckverfahren -nyomtatási eljárás 
  
Adjektive: Melléknevek: 
anspruchsvoll igényes 
bruchfest nem törékeny 
fein finom, választékos 
ganzseitig teljes, egész oldali 
hochwertig nagyértékű 
identisch azonos 
kompakt kompakt 
langlebig hosszú életű 
rasch gyors 
robust erős, robusztus 
saftig lédús, zaftos 
solarbetrieben napenergiával hajtott, működtetett 
stabil stabil 
tiefgekühlt mélyhűtött 
  
Adverbien: Határozószavak: 
zuletzt utoljára, végül,  
  
Redemittel: Kifejezések: 



Dürfte ich Ihre Zeit (noch einmal) in 
Anspruch nehmen? 

Igénybe vehetném (még egyszer) az 
idejét? 

Wenn Sie sich einen Mo-ment 
gedulden wollen, … 

Kérhetném a türelmét egy pillanatra… 

  
19. 19. 
  
Transportwege und -mittel: Szállítási utak és eszközök: 
der Landweg, -e szárazföldiút; országút 
der Luftweg, -e légi út 
der Seeweg, -e tengeri út 
die Wasserstraße, -n vízi út 
die Schifffahrt, -en hajúút 
–Binnen- / Seeschifffahrt -belföldi - /tengeri hajózás 
die Fracht, -en teher, rakomány 
–Fracht umschlagen - rakományt/árut átrakodik 
der Frachtumschlag, -e rakománykezelés 
das Frachtschiff, -e teherhajó 
–Binnen- / Seefrachtschiff -belföldi-/tengeri teherhajózás 
das Bord, -e (Pl. selten) fedélzet 
–an Bord -fedélzeten 
der Container, - konténer 
–20- / 40-Fuß-Container -20-/40-lábas konténer 
–High-Cube-Container -high-cube-konténer 
der Containerterminal, -s konténerterminál 
das Gut, -er áru, rakomány 
der Güterbahnhof, -e teherpályaudvar 
der Güterzug, -e tehervonat 
der Hafen, - kikötő 
–Zielhafen -célkikötő 
der Helikopter, - helikopter 
der Fluss, -e folyó 
der Kanal, -e  csatorna 
die Luft, -e (Pl. selten) levegő 
die Schiene, -n sín 
die Anlieferung, -en (le)szállítás 
anliefern (le)szállít 
ausliefern kiszállít; kiszolgáltat 
entladen (le-)kipakol 
entladebereit kipakolásra kész 
umladen átpakol 
verladen felrakodik 
  
Lieferbedingungen: Szállítási feltételek: 
der Incoterm®, -s INCOTERMS (International 

Commercial Terms – Nemzetközi 
Kereskedelmi Feltételek) 

die Klausel, -n záradék 



–Handelsklausel -kereskedelmi klauzula/paritás 
–Lieferklausel -szállítási klauzula/paritás 
die Handelskammer, -n kereskedelmi kamara 
nichtstaatlich nem állami 
erlassen kibocsát, kiad 
standardisieren szabványosít 
grenzüberschreitend határokon átívelő 

der Export, -e ≠  der Import, -e export ≠import 

exportieren ≠  importieren exportál ≠importál 

der Liefervertrag, -e szállítói szerződés 
vertraglich szerződéses 
die Verpflichtung, -en kötelezettség 
–Abnahmeverpflichtung -átvételi kötelezettség 
–Lieferverpflichtung -szállítási kötelezettség 
verpflichtet sein zu + D kötelezett vmire 
verpflichtet haben (sich) elköteleződik 
verantwortlich sein für + A felelős vmiért 
der Gefahrenübergang, -e a kárveszély átszállása 
das Risiko tragen für + A kockázatot visel 
die Beschädigung, -en károsítás 
beschädigen megrongál, károsít 
ein Schaden entsteht kár keletkezik 
der Verlust, -e veszteség 
verloren gehen elvész 
haften für + A szavatol, szavatosságot vállal vmiért 
der Kostenübergang, -e költség átruházása 
die Kosten tragen für + A költséget visel vmiért 
die Übergabe, -n átadás 
–Warenübergabe -áru átadása 
das Gelände, - terület; terep.domborzat 
der Bestimmungsort, -e rendeltetési hely 
der Lieferort, -e szállítási hely 
benennen megnevez 
die Abwicklung, -en lebonyolítás 
die Einfuhr, -en behozatal, import 
einführen behoz, importál 
der Zoll, -e vám 
–Einfuhrzoll -importvám 
die Zollformalität, -en vámformalitás 
erledigen elintéz 
verzollen elvámol 
transportgerecht szállításra alkalmas 
  
Pumpen und Pumpenhersteller: Szivattyúk és szivattyúgyártók: 
der Anhänger, - pótkocsi, utánfutó; vminek a rajongója 
der Beton (nur Sg.) beton 
die Pumpe, -n szivattyú, pumpa 



–Betonpumpe -betonpumpa 
–Anhängerbetonpumpe -pótkocsis betonpumpa 
–Kolbenpumpe -dugattyús pumpa 
die Fernsteuerung, -en távirányítás 
–Funkfernsteuerung -rádiótávvezérlés 
–Kabelfernsteuerung -kábeles távirányítás 
der Auspuff, -e kipufogó 
die Verarbeitung, -en feldolgozás 
einsetzen auf / in + D betesz, bevet, alkalmaz; kinevez 

vminek 
der Einsatz, -e bevetés, alkalmazás 
–zum E. kommen -alkalmazásra kerül 
in Betrieb nehmen üzembe helyez 
die Inbetriebnahme, -n üzembehelyezés 
das Bergwerk, -e bánya 
die Mine, -n akna 
der Tagebau (nur Sg.) külszíni fejtés 
–Untertagebau -földalatti fejtés 
die Biogasanlage, -n biogáz berendezés 
die Zementindustrie  (nur Sg.) cementipar 
chemisch vegyi 
geographisch földrajzi 
hydraulisch hidraulikus 
klimatisch éghajlati, klimatikus 
antreiben meghajt, működtet 
garantieren garantál 
Kontakt halten / pflegen  zu + D kapcsolatot tart/ápol  vkivel 
  
Die Reklamation: Reklamálás, kifogálás: 
reklamieren reklamál, kifogásol 
die Schadensmeldung, -en kárjelentés 
die Fehlerbeschreibung, -en hiba leírása 
eintreffen bekövetkezik 
nachliefern utánszállít 
die Nachlieferung, -en utánszállítás 
zuschicken = zusenden (meg)küld=(oda)küld 
zustellen kézbesít 
per Express sürgősségivel 
die Verzögerung, -en késedelem 
verzögern, sich késedelmeskedik 
der Verzug (nur Sg.) késés 
–Lieferverzug -szállítási késedelem 
der Ersatz (nur Sg.) pótlás, kárpótlás   
–Schadensersatz / Schadenersatz (A) -kárpótlás 
Schadensersatz fordern kárpótlást követel 
das Ersatzteil, -e pótalkatrész 
vorbehalten, sich vmit kiköt, fenntart magának 



Andernfalls behalten wir uns vor, 
Schadensersatz zu fordern. 

Különben fenntartjuk magunknak a 
jogot kártérítés követelésére.  

geltend machen érvényesít 
die Kosten in Rechnung stellen kiszámlázza a költségeket 
den Rechtsweg gehen jogi útra lépni 
den Fall einem Rechtsanwalt 
übergeben 

átadja az esetet egy ügyvédnek 

vom Kauf zurücktreten visszalép a vásárlástól 
beschwichtigen megnyugtat, lecsillapít 
die Entschädigung, -en kártalanítás 
die Kompensation, en kompenzáció 
der Suchauftrag, -e keresési megbízás 
einleiten bevezet 
das Versehen, - elnézés, hiba, tévedés 
–aus Versehen -véletlenül, tévedésből 
die Unannehmlichkeit, -en kellemetlenség 
Es ist uns ein Fehler  unterlaufen. Hibát követtünk el. 
aufgebracht sein felháborodott 
verärgern bosszant, (fel)mérgel 
die Verärgerung, -en bosszantás 
behalten megtart 
rechnen mit + D számol vmivel 
veranlassen elintéz, rábír, okoz 
  
Verben: Igék: 
anwenden alkalmaz 
durcheinanderbringen összezavar, kever 
einlassen, sich auf + A belemegy vmibe 
erkundigen, sich érdeklődik 
übereinstimmen egybeesik, megegyezik 
vorbeibringen elhozza 
vorkommen előfordul 
vorsehen szándékoz, tervbe vesz; előrelát 
  
Nomen: Főnevek: 
der Akku, -s akkumulátor 
die Eile (nur Sg.) sietség 
die Explosion, -en robbanás 
das Gewicht (hier nur Sg.) súly 
das Kalkulationsblatt, -er kalkulációs lap 
die Konservierung, -en konzerválás 
der Kurier, -e futár 
  
Adjektive: Melléknevek: 
anderweitig másféle 
dementsprechend ennek megfelelő , eszerint 
froh boldog, derűs 



streng erős 
unbedingt feltétlen 
  
Präpositionen: Elöljárószavak: 
binnen + D (ugs.) / G vmin belül  
innerhalb + D (ugs.) / G  vmin belül 
innerhalb von + D vmin belül 
entsprechend + D vminek megfelelően 
gemäß + D vmi szerint 
laut + D (ugs.) / G vki szerint/vmi értelmében 
  
Redemittel:  Kifejezések: 
abgesehen von + D vmitől eltekintve 
wie gesagt tehát, szóval 
auf Lager haben / sein raktáron van 
ein Problem aus der Welt schaffen problémát megold, végleg elintéz 
Ich bitte Sie vielmals um 
Entschuldigung. 

Nagyon kérem az elnézését.  

  
20. 20. 
  
Das Unternehmen und seine 
Anforderungen: 

A vállalat és annak követelményei: 

die Tochtergesellschaft, -en leányvállalat 
etabliert megalapozott, biztos, hosszú múltra 

visszatekintő, neves  
aufgestellt sein (gut / schlecht) (jól/rosszul) állnak a dolgai 
die Hierarchie, -n hierarchia 
das Aufgabengebiet, -e feladatkör 
das Rechnungswesen (nur Sg.) számvitel 
das Budget, -s költségvetés, büdzsé 
der Abschluss, -e lezárás; végzettség 
–Monatsabschluss -havi zárás 
–Quartalsabschluss -negyedéves zárás 
–Jahresabschluss -éves zárás 
der Report, -s riport 
das Instrument, -e hangszer, műszer, eszköz 
der Teamplayer, - csapatjátékos 
ausgeprägt kifejezett 
die Entlohnung (nur Sg.) jutalmaazás, díjazás 
  
Der Werdegang: Szakmai életút: 
die Betriebswirtschaftslehre (nur Sg.) üzemgazdaságtan 
die Teilnahme (nur Sg.) részvétel 
die Vorlesung, -en előadás 
die Bilanzierung, -en kiegyensúlyozás 
das Stipendium, Stipendien ösztöndíj 



die Beschaffung (nur Sg.) megszerzés, beszerzés 
der Beschaffungsprozess, -e beszerzési eljárás, folyamat 
der Kundenstamm, -e ügyfélkör 
der Ausbau (nur Sg.) kiépítés 
das Vertriebsnetz, -e értékesítési hálózat 
die Etappe, -n szakasz 
Erfahrung mitbringen tapasztalt 
langjährig sokévig 
zugute kommen + D (Mir kommt … 
zugute.) 

jól jön neki/előnyös  

  
Das Vorstellungsgespräch: Bemutatkozó beszélgetés: 
die Aufforderung, -en felszólítás 
die Besetzung, -en elfoglalás, megszállás 
die Eignung (nur Sg.) alkalmasság 

die Stärke, -n ≠  die Schwäche, -n erő, erős oldal ≠gyengeség, gyenge 
oldal 

das Tätigkeitsspektrum, -spektren tevékenységi spektrum 
das Lob, -e (Pl. selten) dícséret 
stressig stresszes 
–Es geht stressig zu. -Stresszes a szituáció. 
  
die Stressresistenz, -en stressztűrés 
stressresistent stressztűrő 
überfordern túlterhel 
Verantwortung übernehmen felelősséget vállal 
reizen ingerel 
Es reizt mich … Ez engem ingerel… 
der Beweggrund, -e a mozgatóok 
Gedanken machen, sich über + A elgondolkodni vmiről 
hervorheben kiemel 
darlegen előad, megmagyaráz 
  
Unzulässige und unfaire Fragen: Megengedhetetlen és nem korrekt 

kérdések:  
die Bedenken (nur Pl.) aggály, kétség 
provozieren provokál 
tabu sein tabu 
zulässig megengedhető 
aussagen tanúskodik, kijelent 
gesundheitlich egészségileg 
schwanger terhes 
ausreichen elegendő 
unwahr nem valós, nem igaz 
  
Das Assessmentcenter: Assessment center/Értékelő 

központ/AC 



unter Beweis stellen etw. bebizonyít  
ein Bild machen, sich  von + D képet nyer/alkot vmiről 
das Planspiel, -e tervjáték 
das Rollenspiel, -e szerepjáték 
der Test, -s teszt 
–Intelligenztest -intelligenciateszt 
–Leistungstest -teljesítményteszt 
–Persönlichkeitstest -személyiségteszt 
  
Die Erörterung: Kifejtés: 
der Aufsatz, -e dolgozat, fogalmazás; feltét 
die Einleitung, -en bevezetés 
der Hauptteil, -e fő alkotórész/elem 
der Schluss, -e vége, zárás 
linear lineáris 
dialektisch dialektikus 
die Argumentation, -en érvelés 
das Argument, -e érv 
–Gegenargument .ellenérv 
–Hauptargument -lényegi érv 
die Begründung, -en megindoklás 
begründen megindokol, megalapoz 
die Behauptung, -en megállapítás 
behaupten megállapít 
  
der Beleg, -e igazolás, nyugta 
belegen igazol, alátámaszt ;befed 
–mit Beispielen belegen -példákkal támaszt alá 
der Bezug, -e vonatkozás, hivatkozás 
Bezug nehmen auf + A hivatkozik vmire 
die Bezugnahme (nur Sg.) hivatkozás 
die Grundhaltung, -en alapállás, irányzat 
die Perspektive, -n perspektíva 
–Pro- / Contra-Perspektive -pro/ kontra perspektíva 
gegensätzlich ellentétes 
beurteilen megítél 
darlegen előad, megmagyaráz 
einbeziehen belevon 
stützen (alá)támaszt 
Stellung nehmen zu + D állást foglal vmiben 
zu dem Ergebnis kommen, dass … arra az eredményre jut, hogy 
das Sprichwort, -er közmondás 
besagen közöl, megmond 
das Zitat, -e idézet 
zitieren idéz 
  
Verben: Igék: 



abbrechen megszakít, felhagy vmivel; letör 
abgelten kiegyenlít, visszaad, végkielégít 
ablesen leolvas 
aufpassen felügyel, figyel 
einarbeiten bedolgozik 
nachlesen utánolvas, utánanéz 
auffallen feltűnik 
existieren létezik 
nacherzählen újra elmesél 
übertreiben eltúloz 
überwiegen felülmúl, túlsúlyban van 
variieren variál, váltogat, változtat 
verfassen megfogalmaz, megszerkeszt 
verliebt sein in + A szerelmes vkibe 
ziehen nach + D költözik vhova  
ein Gespräch führen beszélgetést folytat 
  
Nomen: Főnevek: 
der Akteur, -e szereplő 
die Ausrichtung, -en irányzat 
der Babysitter, - babysitter 
das Ding, -e dolog, izé 
das Erlebnis, -se élmény 
das Fernstudium, -studien levelező tanulás 
  
die Formulierung, -en megfogalmazás 
die Hochschulreife (nur Sg.) érettségi 
die Mappe, -n mappa 
–Bewerbungsmappe -pályázati mappa 
der Migrant, -en migráns 
das Mikrofon, -e mikrofon 
die / das Mindmap, -s mindmap, elmetérkép 
der Mittler , - közvetítő 
–Integrationsmittler -integrációs közvetítő 
die Moderation, -en moderálás 
die Panne, -n hiba, üzemi meghibásodás, defekt 
die Rubrik, -en rubrika 
die Spanne, -n (ár)rés, időtartam 
die Stiftung, -en alapítvány 
die Tischlerei, -en asztalosműhely 
die Umgebung, -en környezet 
die Vorauswahl, -en előzetes válogatás 
die Wirtschaftswissenschaft, -en gazdaságtan 
  
Adjektive: Melléknevek: 
aussagekräftig informatív, logikus 
ausschließlich kizárólagos 



derzeitig mostani 
eigenständig saját, önálló 
fremd idegen 
grob durva 
gründlich alapos 
kommunal kommunális 
oberflächlich felületes 
verständlich érthető 
vertraulich bizalmas 
wissenswert tudni érdemes 
  
Adverbien: Határozószavak: 
apropos apropó 

dafür ≠ dagegen érte ≠ellene 

folgendermaßen következőképpen 
heutzutage manapság 
neulich nemrégiben 
überhaupt egyáltalán 
üblicherweise általában 
  
Redemittel: Kifejezések: 
im Rahmen + G vminek a keretében 
den Ball zurückspielen visszadobja a labdát 
die Daumen drücken drukkol, szurkol 
Wenn sich die Gelegenheit ergibt, … Ha alkalom adódik… 
 


