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11. Lektion

ab|senden elküld
das  Aerobic aerobik

allein egyedül
also tehát, szóval

der  Anfänger, - kezdő
an|rufen felhív (telefonon)

der  Arm, -e kar
auf|bleiben fenn marad (nem alszik)
auf|passen (auf + A) vigyáz (valakire/valamire)
auf|schreiben felír
aus|gehen elmegy (otthonról)
auswendig kívülről (megtanul)

das   Bade- und Erholungsvergnügen, - fürdés és 
pihenés

der  Basketball kosárlabda
beeilen sich siet

das  Bein, -e láb
behindert fogyatékkal élő
benutzen használ
besuchen meglátogat

das  Bett, -en ágy
der  Bildschirm, -e képernyő

blind vak, világtalan
blöd buta

die  Brailleschrift Braille-írás
die  Braille-Zeile, -n Braille-írással írt sor

brauchen (+ A) szüksége van (valamire)
die  Briefmarke, -n bélyeg
die  Clique, -n baráti társaság, banda
der   Computer mit Sprachausgabe írott szöveget 

felolvasni képes számítógép
dagegen ezzel szemben
dann azután

der  Deutschkurs, -e némettanfolyam
doch de
dürfen szabad; ich darf nekem szabad
ein|kaufen bevásárol
einfach egyszerű(en); einfach toll egyszerűen 
remek
ein paar Mal néhányszor
eigen saját
eigentlich tulajdonképpen

der  Eindruck, –̈ e benyomás
einmal egyszer

die  E-Mail, -s e-mail
der  Empfänger, - címzett
das  Ende vége; am Ende a végén

erlauben megenged
die  Erleichterung könnyebbség
das  Fahrrad, –̈ er kerékpár
der  Fahrplan, –̈ e menetrend

fehlen hiányzik
fern|sehen tévét néz

das  Fernsehen tévé, televízió
finden (meg)talál; gondol
früher korábban

der  Fuß, –̈ e láb(fej); zu Fuß gyalog
das  Fitnessstudio, -s fitneszstúdió
die  Frage, -n kérdés; in Frage kommen szóba jön

fragen (meg)kérdez
fühlen sich érzi magát (valahogyan)
ganz egész
gar nicht egyáltalán nem

die   Geburt, -en születés; von Geburt an születésétől 
fogva

die  Geburtstagsparty, -s születésnapi parti
gehbehindert mozgáskorlátozott

die  Gesundheit egészség
das  Golf golf; Golf spielen golfozik

greifen (zu + D) nyúl (valamiért)
der  Handball kézilabda
das  Handy, -s mobil(telefon)
die  Hausaufgabe, -n házi feladat
der  Hofgarten palotakert

helfen segít
die  Hilfe segítség

hin|gehen odamegy
hin und zurück oda-vissza

die  Homepage, -s honlap
immer mindig
jemand valaki
kennen ismer

die  Klassenarbeit, -en dolgozat
kleben ragaszt
klicken kattint

der/die Körperbewusste, -n testtudatos ember
die  Kraft, –̈ e erő
das  Krafttraining erőnléti edzés
die   Krankengymnastik gyógytorna
der  Kurs, -e tanfolyam

laufen fut
leid|tun sajnál; tut mir leid sajnálom
leihen kölcsönad, kölcsönöz

das  Lieblingsfach, –̈ er kedvenc tantárgy
der  Lift, -e lift

lösen megold
die  Mannschaft, -en csapat
die  Matheaufgabe, -n matekpélda
das  Matheheft, -e matekfüzet

Mist! A fenébe!
mit|kommen eljön (valakivel)
morgen holnap

die  Muskeltherapie, -n izomterápia
müssen kell

der  Nachmittag, -e délután
na ja hát igen
nennen (meg)mond, megnevez
nicht mehr már nem

der  Notfall, –̈ e baj, vészhelyzet; im Notfall szükség 
esetén
passend megfelelő
rasch gyorsan

der  Rehabilitationskurs, -e rehabilitációs tanfolyam
reiten lovagol
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reparieren megjavít
der  Rollstuhl, –̈ e kerekes szék

schade kár
schicken (el)küld
schwimmen úszik
sehbehindert látássérült, gyengénlátó
selbstständig önálló

der  Ski, -er sí(léc); Ski fahren/laufen síel
die  SMS, - SMS; eine SMS schicken SMS-t küld
der  Spaß élvezet, szórakozás

später később
die  Sportart, -en sportág

Sport treiben sportol
das  Squash squash
der  Stepdance step-aerobik
der  Stützlehrer, - segítő (tanár)

surfen szörföl; im Internet surfen szörföl az 
interneten

der  Tanzkurs, -e tánctanfolyam
täglich naponta
toll klassz, remek; Toll, oder? Klassz, nem?

der  Treffpunkt, -e találkozóhely
die  Turnhalle, -n tornaterem

telefonieren telefonál
der  Überblick, -e áttekintés

übersetzen (le)fordít
die  Übung, -en gyakorlat
der  Umgang (mit + D) bánás(mód) (valakivel/valamivel)

um|steigen átszáll
unterwegs útközben; unterwegs sein úton van
vielleicht talán

das  Vergnügen öröm, szórakozás
verlaufen sich eltéved
visuell vizuális

der  Volleyball röplabda
vor|lesen felolvas
während (+ G/D) alatt, közben, folyamán; (a)míg, 
mialatt

das  Wasserparadies, -e aquapark
warten vár

der  Weg, -e út
weit weg messze
wenig kevés
wieder ismét, újra
wieso miért, hogyhogy
wissen tud
wollen akar

der/das Yoga jóga
ziemlich eléggé
zuerst először
zu Fuß gyalog

der  Zug, –̈ e vonat
zurück|finden visszatalál

12. Lektion

der Abschluss, –̈ e záróvizsga, záróbizonyítvány
als mint, -ként

das Alter kor; im Alter von … … éves kor(á)ban

das  Amt, –̈ er hivatal
die  Anstellung, -en állás
der  April április
das  Attentat, -e merénylet

auf|bauen felépít
auf|geben felad

der  August augusztus
beginnen elkezd
berühmt híres
beschäftigen sich (mit + D) foglalkozik (valamivel)
bestätigen megerősít, visszaigazol
beteiligen sich (an + D) részt vesz, közreműködik 
(valamiben)
beurteilen megítél

die  Bewegung, -en mozgás
bilingual kétnyelvű
bleiben marad
Brasilien Brazília

der  Bürger, - polgár
dabei|haben nála van
damals akkoriban
dass hogy

der  Dezember december
diskutieren (über + A) vitázik (valamiről), 
megvitat (valamit)
dort ott

die   Ehre, -n tisztelet; zu jemandes Ehren valaki 
tiszteletére

der  Eiffelturm Eiffel-torony
die  Einkaufstasche, -n bevásárlótáska

ein|stürzen összedől, összeomlik
die  Elbe Elba

entführen eltérít (repülőgépet), elrabol (embert)
die  Entscheidung, -en döntés

entwickeln fejleszt
das Erdbeben, - földrengés

erfahren (von + D) megtud (valamit), értesül 
(valamiről)
erfolgreich sikeres
erhalten megkap
erkundigen sich (nach + D) tudakozódik (valami 
után)
erreichen elér
erschüttern megráz

das  Event, -s esemény
die  Explosion, -en robbanás
der  Fachlehrer, - szaktanár

falsch rossz, hibás
der  Februar február
die  Feier, -n ünnepség, ünnep

feiern (meg)ünnepel
finden talál

das  Finale, - döntő
fliegen repül

das  Flugzeug, -e repülőgép
die  Folge, -n következmény

fördern támogat
für immer örökre
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der  Formel-1-Pilot, -en Forma-1-es pilóta
fragen sich kérdez magától (valamit)

die   Fußball-WM, -s (Fußballweltmeisterschaft)  
labdarúgó-vb

der  Garten, –̈ kert
das  Gebiet, -e terület

geboren született
die Geburt, -en születés
der  Geburtstag, -e születésnap
das  Gedicht, -e vers

gegen (+ A) ellen
gemeinsam együtt
gestern tegnap
gewinnen nyer, győz

das  Goethe-Institut, -e Goethe Intézet
die  Grundlage, -n alap
die  Hauptstadt, –̈ e főváros
die  Heimat haza

heiraten feleségül vesz
hintereinander egymás után; zum dritten Mal 
hintereinander harmadszor egymás után
informieren (über + A) tájékoztat (valamiről)

das  Interesse, -n érdeklődés
interpretieren értelmez

das  Jahr, -e év
der  Journalist, -en újságíró
der  Juli július
der  Juni június
der  Kampf, –̈ e küzdelem, harc

kennen ismer
der  Kindergarten, –̈ óvoda
der  Klassenkamerad, -en osztálytárs
die  Königin, -nen királynő

konzentrieren sich (auf + A) koncentrál (valamire)
korrigieren (ki)javít

das  Land, –̈ er ország
letzt- utolsó; letzten Monat a múlt hónapban

der  Mai május
das  Mal, -e alkalommal; das erste Mal első alkalommal
der  März március
der  Mitspieler, - játékostárs
die  Mühe fáradozás

nämlich ugyanis; nevezetesen
der  November november
der  Nobelpreis, -e Nobel-díj
die Öffentlichkeit nyilvánosság
der  Oktober október

organisieren szervez
der/die Ostdeutsche, -n keletnémet
der  Palast, –̈ e palota
die   Partnerklasse, -n testvérosztály (diákcsere 

esetében)
die  Party, -s parti, buli
das  Patentamt, –̈ er szabadalmi hivatal

pazifistisch pacifista
philosophisch filozófikus

die  Physik fizika
der  Pilot, -en pilóta
das  Polytechnikum Politechnikum (zürichi műszaki 

egyetem korábbi neve)
der  Preis, -e díj
der  Pressesprecher, - sajtószóvívő
die  Prinzessin, -nen hercegnő

rasen száguld
der  Rasen, - pázsit, gyep; den Rasen mähen füvet nyír
der  Regen eső

reisen utazik
reparieren megjavít
revolutionieren forradalmasít
richtig jó, helyes

der  Rückflug, –̈ e visszaút (repülővel)
die  Saison, -s szezon
der  Sänger, - énekes
der  Schaden, –̈ kár
der  Schuldirektor, -en iskolaigazgató

schwer nehéz
seit (+ D) óta; seit dieser Zeit azóta

der  September szeptember
singen énekel

der  Skikurs, -e sítanfolyam
der  Sohn, –̈ e fia
die  Sonne nap; in der Sonne liegen napozik
der  Spaß szórakozás, élvezet
der  Spieler, - játékos
die  Spielothek, -en játékterem
die  Staatsangehörigkeit, -en állampolgárság
der  Staatsbürger, - állampolgár
die  Stadt, –̈ e város

stark erős
statt|finden lezajlik, (meg)tartják
sterben meghal

das  Studium, Studien (egyetemi/főiskolai) tanulmányok
suchen (nach + D) keres (valakit/valamit)
technisch műszaki

der  Tennisschläger, - teniszütő
der  Terrorangriff, -e terrortámadás
der  Terrorist, -en terrorista
das  Thema, Themen téma

theoretisch elméletileg
trennen sich (von + D) különválik (valakitől)

der  Turm, –̈ e torony
u. a. = unter anderem többek között

die  USA (Pl.) USA
verlassen elhagy
verlieben sich (in + A) beleszeret (valakibe)
verlieren elveszít
veröffentlichen közzétesz, publikál

die  Verspätung, -en késés
verursachen okoz
vor (+ D) előtt; vor 10 Jahren 10 évvel ezelőtt
vorgestern tegnapelőtt

die  Wahl, -en választások
während (+ G/D) alatt, közben, folyamán; (a)míg, 
mialatt
wegen (+ G/D) miatt

der  Weltmeister, - világbajnok
die  Weltmeisterschaft, -en világbajnokság

werden lesz
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wissenschaftlich tudományos(an)
die  WM, -s (Weltmeisterschaft) vb
die  Woche, -n hét; letzte Woche a múlt héten

zwar jóllehet, ugyan, noha; und zwar mégpedig
der  Zwillingsturm, –̈ e ikertorony

13. Lektion

der  Abend, -e este
die  Abmagerungskur, -en fogyókúra

ab|nehmen lefogy
ab|gewöhnen sich leszokik (valamiről)

die  Abwechslung változatosság
also tehát

der  Anfang, –̈ e kezdet
an|fangen elkezd
an|fassen megfog

das  Antibiotikum, Antibiotika antibiotikum
der  Arzt, –̈ e orvos
das  Aspirin aszpirin
die  Atembeschwerden (Pl.) légzési panaszok

auf|hören (mit +D) abbahagy (valamit); Hör damit 
auf! Hagyd ezt abba!
auf|setzen feltesz

das  Auge, -n szem
aus|setzen (+ D) kitesz (valaminek); einer Gefahr 
aussetzen veszélynek tesz ki

das  Auto, -s autó
der  Bauch, –̈ e has
der  Bauchschmerz, -en hasfájás
das  Bein, -e láb

besonders különösen
bestimmt biztosan
besuchen meglátogat
betreffen érint, illet
bewegen sich mozog
bewundern csodál
bis -ig
blicken tekint, pillant

der  Blutdruck vérnyomás
der/das Bonbon, -s cukorka
der  Brauch, –̈ e szokás

brennen ég; die Augen brennen ég a szeme
die  Brille, -n szemüveg
die  Brust, –̈ e mell(kas)
das  Büro, -s iroda

dabei (e)közben
da|sitzen (ott)ül
denken (an + A) gondol (valakire/valamire)

die  Diät, -en diéta
dick kövér

das   Ding, -e dolog; ein paar Dinge néhány dolog
egal mindegy
ein bisschen egy kicsit
entspannen sich kikapcsolódik, lazít

die  Entwöhnungskur, -en elvonókúra
ernähren sich táplálkozik
evtl. = eventuell esetleg

der  Fall, –̈ e eset; auf keinen Fall semmi esetre (sem)
faul lusta; faul werden ellustul

der  Feierabend a munkaidő vége; nach Feierabend  
munka után

der  Feinschmecker, - ínyenc
der  Fernseher, - tévé

fett zsíros
das  Fieber, - láz
der  Finger, - ujj
die  Folge, -n következmény

freuen örömmel tölt el; Das freut mich! Örülök neki!
freuen sich (über A) örül (valaminek)

das  Gebirge, - hegység, hegyek
der  Gedanke, -n gondolat
die  Gefahr, -en veszély; in Gefahr sein veszélyben van

gefährlich veszélyes
der  Geist szellem, elme

gemeinsam együtt
das  Gemüse zöldség

genau pontos(an)
genug elég

der  Geruch, –̈ e szag
gespannt feszült
gestresst stresszes
gesund egészséges
greifen (zu + D) nyúl (valamiért)

die  Grippe, -n influenza
grenzen (an + A) határos (valamivel)

der  Hals, –̈ e nyak, torok
der  Halsschmerz, -en torokfájás
die  Hand, –̈ e kéz

hart kemény, nehéz
die  Hauptsache, -n fő (dolog), lényeg

hauptsächlich főként
heilen gyógyít
helfen (gegen + A) jó (betegség ellen)

der  Husten köhögés
inzwischen időközben
irgendwann valamikor

der  Job, -s munka, állás
das  Kilo, -(s) kiló
das  Klavier, -e zongora; Klavier spielen zongorázik

klappen sikerül; es klappt sikerül
das  Knie, - térd
der  Kopf, –̈ e fej; Kopf hoch! Fel a fejjel!
der  Kopfschmerz, -en fejfájás
der  Körper, - test
die  Krise, -n válság

lassen hagy, enged
die  Lebensweise, -n életmód

leiden (an + D) szenved (valamiben)
leider sajnos

die  Leute (Pl.) emberek
liegen fekszik
los sein történik; Was ist denn mit dir los? Hát veled 
meg mi történt?

die  Lösung, -en megoldás
der  Lungenkrebs tüdőrák
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manchmal néha
die  Maschine, -n írógép; Maschine schreiben (író)géppel 

ír
die  Menge, -n mennyiség

messen megmér; messen lassen megméret
die  Mitternacht éjfél

mit (+ D) -val, -vel
müde fáradt

der  Mund, –̈ er száj
der  Mut bátorság; Mut fassen bátorságot gyűjt

nach|denken (über + A) elgondolkodik (valamin)
die  Nase, -n orr; mir läuft die Nase folyik az orrom
die  Nasentropfen (Pl.) orrcsepp

nervös ideges
nie soha

der  Nichtraucher, - nem dohányzó (férfi)
die  Nichtraucherin, -nen nem dohányzó (nő)
das  Obst gyümölcs

offen nyitott
das  Ohr, -en fül
der  Onkel, - nagybácsi
die  Ordnung rend; in Ordnung sein rendben van

passieren történik; es passiert előfordul
philosophieren filozofál

die  Praline, -n bonbon, praliné
prima remek

der  Psychologe, -n pszichológus
putzen tisztít; sich die Zähne putzen fogat mos

das  Rad, –̈ er bicikli; Rad fahren biciklizik
der  Raucher dohányzó (férfi)
die  Raucherin, -nen dohányzó (nő)
das  Rauchverbot dohányzási tilalom

rauchen dohányzik
regelmäßig rendszeresen
relaxen lazít
richtig jól, helyesen
riechen érez (szagot), szagol

der  Rücken, - hát
rosa rózsaszín

die  Ruhe nyugalom; in Ruhe nyugodtan
satt jóllakott

die  Schachtel, -n doboz
schaden árt
schlafen gehen lefekszik

die  Schlafstörung, -en alvási zavarok
die  Schlankheitskur, -en fogyókúra

schlecht rossz
die  Schmerztablette, -n fájdalomcsillapító
der  Schnupfen, - nátha

schrecklich szörnyű
schreiben ír

die  Schwangerschaft, -en terhesség
schwarz|sehen sötéten lát (valamit), borúlátó;  
ich sehe schwarz borúlátó vagyok
schwer nehéz
seit (+ D) óta; seit einiger Zeit egy ideje 
seit wann mióta
selten ritkán

der  Sinn értelem

sitzen ül
sofort azonnal
sowieso úgyis, (tagadásban) úgysem

die  Speise, -n étel
Spaß machen örömöt okoz
spät késő(n)
stattdessen ehelyett
stärken erősít

der  Stress stressz; im Stress sein stresszben van
die  Süßigkeit, -en édesség
der  Tipp, -s tipp, tanács

tippen gépel, ír
treffen (sich) találkozik

das  Übergewicht túlsúly
überhaupt egyáltalán

die   Überstunde, -n túlóra; Überstunden machen  
túlórázik
übertreiben túloz
überwinden legyőz, leküzd

die  Überzeugung, -en meggyőződés
der  Urlaub, -e szabadság

unkonzentriert dekoncentrált
untersuchen megvizsgál; sich untersuchen 
lassen kivizsgáltatja magát
unterziehen sich (+ D) aláveti magát (valaminek);  
sich einer Kur unterziehen gyógykezelésnek veti alá magát
verändern sich megváltozik
vergehen elmúlik; Mir ist der Appetit vergangen.  
Elment az étvágyam.

das  Verhältnis, -se viszony
vermissen hiányzik (valakinek valaki/valami), 
hiányol (valakit/valamit)
versuchen megpróbál

das  Vitamin, -e vitamin
die  Volkshochschule, -n felnőttképzési intézmény

vor|beugen megelőz
vor|nehmen elhatároz, (el)tervez

der  Vorschlag, –̈ e javaslat
vorsichtig óvatos, elővigyázatos
vor|stellen sich elképzel; Stell dir vor! Képzeld!
weh|tun fáj
wichtig fontos
wie oft milyen gyakran/sűrűn
wirklich valóban, igazán

der  Zahn, –̈ e fog
der  Zahnarzt, –̈ e fogorvos
die Zahnärztin, –nen fogorvos (nő)
die  Zeit idő; sich die Zeit nehmen időt szakít

zerstreut szórakozott, szétszórt
die  Zigarette, -n cigaretta
die  Zukunft jövő
die  Zuversicht bizalom, bizakodás

14. Lektion

ab|stellen (autót) leállít (valahol), (autóval) áll 
(valahova)
alarmieren riaszt
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angemessen megfelelő
an|kommen megérkezik
an|schauen sich megnéz
auf (+ A) -ra, -re
auf (+ D) -on, -en, -ön
auf|lösen sich feloszlik, megszűnik; der Stau löst sich 
auf a forgalmi dugó megszűnik
aus|steigen kiszáll

die  Autobahnpolizei autópálya-rendőrség
der  Autofahrer, - autóvezető, autós
der  Baum, –̈ e fa

beide mindkettő, (önállóan) mindketten
bemerken észrevesz
bestellen (meg)rendel

der  Boden, –̈ talaj, föld
bremsen fékez

das  Dach, –̈ er  tető
dagegen ezzel szemben
defekt hibás

das  Dorf, –̈ er falu
ein|schalten bekapcsol

die  Entfernung, -en távolság
erkennen felismer

das  Fahrzeug, -e jármű
die  Gedenktafel, -n emléktábla

gegen (+ A) ellen, szemben; gegen den Baum fahren  
nekimegy a fának

die  Geschwindigkeit, -en sebesség
glatt síkos, csúszós

das  Glück szerencse; zum Glück szerencsére
hängen lóg; (fel)akaszt

der  Helikopter, - helikopter
hinter (+ A) mögé
hinter (+ D) mögött
in (+ A) -ba, -be
in (+ D) -ban, -ben
jedoch azonban
kaputt tönkrement

der  Kellner, - pincér
keinesfalls semmi esetre sem

der  Kilometer, - kilométer
das  Krankenhaus, –̈ er kórház
der  Krankenwagen, - mentőautó

kreisen (über + D) köröz (valami felett)
laufen (über + A) átfut (valamin)
legen fektet

die  Leitplanke, -n szalagkorlát
liegen|bleiben elakad, lerobban (autó)

der  Mann, –̈ er férfi
meinen vél, gondol
mitten közepén; mitten auf der Straße az utca 
közepén
möglichst lehetőleg
neben (+ A) mellé
neben (+ D) mellett

die  Panne, -n defekt, meghibásodás
plötzlich hirtelen

die  Polizei rendőrség
das  Polizeiauto, -s rendőrségi autó

der  Polizist, -en rendőr
die  Polizistin, -nen rendőrnő
der  Radfahrer, - kerékpáros

rasen (gegen + A) nekirohan (valaminek)
der  Radweg, -e kerékpárút

raus|holen (aus + D) kihúz (valahonnan)
regeln szabályoz
regnen esik; es regnet esik az eső

die  Reisetasche, -n utazótáska
die  Rückfahrt, -en visszaút
der  Sanitäter, - mentős

schieben (el)tol
das  Schleudern megcsúszás; ins Schleudern 

geraten megcsúszik (autóval)
der  Schrott ócskavas

schuld sein (an + D) hibás, vétkes (valamiben);  
schuld am Unfall sein vétkes a balesetben
setzen sich leül
sofort azonnal

der  Sonntagabend vasárnap este
sollen kell
spät késő(n)
sperren lezár
statt (+ G) helyett

der  Standstreifen, - leállósáv
der  Stau, -s forgalmi dugó
das   Stehen állás; zum Stehen kommen megáll

stehen lassen leállít
sterben meghal

der  Straßenrand, –̈ er útszél
die  Tankstelle, -n benzinkút
die  Telefonzelle, -n  telefonfülke

tot halott
die  Trage, -n hordágy

trotz (+ G) ellenére
überfahren elüt, elgázol

die  Überholspur, -en előzősáv
überleben túlél

der  Unfall, –̈ e baleset
Ungarn Magyarország
unklar tisztázatlan
unter (+ A) alá
unter (+ D) alatt
über (+ A) fölé
über (+ D) fölött

der  Verkehr közlekedés
die  Vollbremsung teljes fékezés

vor (+ A) elé
vor (+ D) előtt

die   Vorsicht óvatosság; unter großer Vorsicht nagy 
elővigyázatossággal

die  Warnblinkanlage, -n vészvillogó
das  Warndreieck elakadásjelző háromszög
das  Warnschild, -er figyelmeztető tábla

warten vár
weiter tovább
weinen sír

das  Werbeplakat, -e reklámplakát
das  Wunder, - csoda
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zurück|kommen visszajön
zwischen (+ A) közé
zwischen (+ D) között

15. Lektion

ab (+ D) -tól, -től; ab Oktober októbertől
das Abenteuer, - kaland
die Adria Adriai-tenger, Adria

aktiv aktív
am selben Ort ugyanott
an|bieten (fel)ajánl
an|fangen elkezd

das  Angebot, -e ajánlat
der  Anhaltspunkt, -e támpont
der  Anorak, -s anorák

angenehm kellemes
die  Art, -en mód
der  Artikel, - cikk
die  Atmosphäre légkör, atmoszféra
der  Aufenthalt, -e tartózkodás
der  Ausflug, –̈ e kirándulás

aus|geben elkölt, kiad
die  Ausstellung, -en kiállítás
die  Autobahn, -en autópálya
die  Badehose, -n fürdőnadrág

baden fürdik
bedeuten jelent
begeistert lelkes
bekommen (meg)kap
beliebt kedvelt, népszerű
besichtigen megtekint, megnéz
besonders különösen
bewölkt felhős

der  Bikini, -s bikini
billig olcsó

der  Bodensee Boden-tó
brauchen (+ A) szüksége van (valamire)
bremsen fékezik

der  CD-Player, - CD-lejátszó
clever okos
deswegen ezért

das  Deutschbuch, –̈ er németkönyv
d. h. = das heißt azaz, vagyis
diskutieren (über + A) beszélget, vitatkozik 
(valamiről)

die Dolomiten (Pl.) Dolomitok
die  Dusche, -n zuhanyzó

dynamisch dinamikus
der  Eiffelturm Eiffel-torony

ein bisschen egy kicsit
der/die Einheimische, -n helybeli

einfach egyszerűen
eigentlich tulajdonképpen
einige néhány

der  Elektriker,- villanyszerelő
endlich végre, végül
entscheiden eldönt

die  Entspannung kikapcsolódás, lazítás
enttäuscht csalódott

die  Erfahrung, -en tapasztalat
erleben átél, megél

das  Erlebnis, -se élmény
es gibt van(nak)

das  Essen, - étel; evés
der  Familienurlaub, -e családi nyaralás

fast majdnem, szinte; fast nie szinte soha
faszinieren elbűvöl, megigéz
faul lusta
faulenzen lustálkodik

das  Feriendorf, –̈ er üdülőfalu
fest|stehen biztos; es steht fest, dass az biztos, hogy
frei szabad

die  Freiheit szabadság
das  Freizeitangebot, -e szabadidős ajánlat
die  Fremdsprache, -n idegen nyelv
das  Fremdwort, –̈ er idegen szó

freuen sich (auf + A) előre örül (valaminek)
der  Fußball labdarúgás, foci
der  Gardasee Garda-tó

gar nichts abszolút semmi
gehören (zu +D) tartozik (valamihez)
gelten érvényben van, érvényes
genießen élvez

das  Gepäck csomag(ok), poggyász
gestalten alakít

das  Getränk, -e ital
das  Gewitter, - vihar
der  Grad, -e fok
der  Grund, –̈ e ok

günstig kedvező, előnyös
das  Handy, -s mobil(telefon)

halten (von + D) tart, gondol (valamit valakiről/
valamiről)
häuslich otthonszerető
heftig heves, erős
herrlich pompás
hinzu|fügen hozzáfűz

die  Hohe Tatra Magas Tátra
immer öfter egyre gyakrabban
ideal (für + A) ideális (valaki számára)
informieren (über + A)  tájékoztat (valamiről)
interessant érdekes
Interrail Interrail (kedvezményes európai vasúti 
bérlet)

das  Interview, -s interjú
inzwischen időközben

die  Kauffrau, -en kereskedő (nő)
der Kaufmann, -leute/–̈ er kereskedő

kennen|lernen megismer
kontaktfreudig közvetlen, jó kapcsolatteremtő

der  Körper, - test
die  Kultur, -en kultúra
der  Kultururlaub kulturális nyaralás
die  Landeskunde országismeret
die  Langeweile unalom
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langweilig unalmas
das  Lieblingsbuch, –̈ er kedvenc könyv

leider sajnos
leisten sich megenged magának
liegen fekszik; in der Sonne liegen napozik

die  Linie, -n vonal; in erster Linie elsősorban
locker laza

die  Lösung, -en megoldás
mal anders kicsit másképp

das  Meer, -e tenger
mehrmals többször

die   Meinung, -en vélemény; ich bin der Meinung, dass  
az a véleményem, hogy
meistens többnyire
mit|nehmen magával visz

die  Möglichkeit, -en lehetőség
morgen holnap
nach|denken (über + A) elgondolkodik (valamin)

der  Nachmittag, -e délután
die  Nähe közelség; in der Nähe a közelben
die   Natur természet; von Natur aus természetéből 

adódóan
Natur pur érintetlen természet
neblig ködös

der  Nervenkitzel izgalom
nett kedves
neugierig kíváncsi
neusprachlich modern nyelvi; neusprachliches 
Gymnasium modern nyelvi gimnázium
nie soha
nicht mehr többé nem
nirgendwohin sehova
normalerweise rendes körülmények között, 
normális esetben

der  Notarzt, –̈ e mentőorvos
der  Notarztin, -nen mentőorvos (nő)
der  Notfall, –̈ e baj, vészhelyzet; im Notfall szükség 

esetén
ordentlich rendes
offen (für + A) nyitott (valamire)

der  Ort, -e hely
die  Ostsee Balti-tenger, Keleti-tenger

passen (zu + D) illik (valakihez/valamihez)
planen tervez

der  Preis, -e ár
pur tiszta; Freiheit pur! Tökéletes szabadság!
quer durch keresztül, át

die  Radtour, -en kerékpártúra
regelmäßig rendszeresen
regnen esik; es regnet esik az eső

der  Regenschirm, -e esernyő
reisen utazik

das  Reisemagazin, -e utazási magazin
das  Richtige megfelelő, az igazi

Rom Róma
der  Rucksack, –̈ e hátizsák

Rügen Rügen (sziget a Balti-tengerben)
die  Rundfahrt, -en körutazás, körút

Sardinien Szardínia

scheinen süt; die Sonne scheint süt a nap
schneien havazik, esik; es schneit esik a hó

die  Seele, -n lélek
sicher biztos, biztonságos

die  Sicherheit biztonság
der  Single, -(s) szingli

sinnvoll értelmes(en)
sogar még … is, sőt
sogenannt úgynevezett
sonnig napos

die  Sorte, -n fajta
die  Sprachreise, -n nyelvi utazás/út

steigen (auf + A) felmászik (valahova)
der  Strand, –̈ e strand

stressig stresszes
surfen szörfözik

das  Surfbrett, -er szörfdeszka
der  Tanzkurs, -e tánctanfolyam

tauchen merül, búvárkodik
die  Taucherbrille, -n búvárszemüveg
die  Temperatur, -en hőmérséklet
das  Ticket, -s jegy

toll klassz, remek
trotz (+ G) ellenére
tschüs, tschüss szia (búcsúzáskor)

der  Typ, -en típus
das  Übergewicht túlsúly

ungern nem szívesen
das  Unglück, -e szerencsétlenség

unsicher bizonytalan
unternehmungslustig vállalkozókedvű

der  Unterschied, -e különbség
unterwegs útközben; unterwegs sein úton van

der  Urlaubsplan, –̈ e nyaralási terv
das  Urlaubsziel, -e nyaralási cél(pont), nyaralási úticél

verbringen (el)tölt
verschieden különböző
verlieren elveszít
verspätet elkésett, késő

das  Vokabelnbüffeln szómagolás
völlig teljesen

der  Vorschlag, –̈ e javaslat
während (+ G/D) alatt, közben, folyamán; (a)míg, 
mialatt
wandern túrázik

der  Wanderschuh, -e túracipő
das  Wetter, - időjárás
die  Wetterkarte, -n időjárási térkép
die  WG, -s (Wohngemeinschaft) lakóközösség 

(közösen bérelt lakásban)
wichtig fontos
wieder|finden újra megtalál
windig szeles
windsurfen windszörfözik
wirklich valóban, igazán
wissen tud

das  Wort, –̈ er szó
die  Zeit idő
das  Ziel, -e cél
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das  Zuhause otthon
zusammen|passen illik egymáshoz
zusammen|bringen összeköt
zusammen|stoßen összeütközik

16. Lektion

das Ambiente légkör, hangulat, környezet
das Abendkleid, -er estélyi ruha

abgetragen kopott
ab|nehmen lefogy
allerdings mindazonáltal
an|haben van rajta (valami)
an|ziehen felvesz

der  Anzug, –̈ e öltöny
arrogant arrogáns, pökhendi

das  Attentat, -e merénylet
aus|sehen kinéz (valahogy)

der  Auszug, –̈ e kivonat
der  Automobilrennfahrer, - autóversenyző

autoritär autoriter, tekintélyelvű
der/die Bankangestellte, -n banki alkalmazott, 

bankhivatalnok
das  Baujahr, -e gyártás éve

beliebt (bei + D) kedvelt
bequem kényelmes
bestätigen megerősít, visszaigazol
bestimmt biztosan
blau kék

die  Bluse, -n blúz
braun barna

der  Bundeskanzler, - szövetségi kancellár
die  Damenbekleidung női ruházat

derzeitig jelenlegi
dumm buta
dynamisch dinamikus
ebenfalls szintén

die  Einzeldaten (Pl.) részletes adatok
elegant elegáns
energisch energikus

der  Erfolg, -e siker; (einen) Erfolg haben sikeres
erfolgreich sikeres(en)

das  Ergebnis, -se eredmény
extravagant extravagáns, különleges
extrovertiert extrovertált, társaságkedvelő
faszinierend elbűvölő
fehlen hiányzik

das  Fernsehen tévé, televízió
der  Freizeitschuh, -e szabadidőcipő
die  Geburt születés

gefallen tetszik; Wie gefällt dir … ? Hogy tetszik…?
gefragt keresett, népszerű
gelb sárga
gelten érvényben van, érvényes; als etwas gelten  
számít valaminek
gemustert mintás
gepunktet pöttyös
gestreift csíkos

gewagt merész
das  Gewicht súly

gewinnen nyer
glücklich boldog
grün zöld
hässlich csúnya
hektisch hektikus, zaklatott
hellblau világoskék

das  Hemd, -en ing
die  Herrenbekleidung férfiruházat
die  Hochschule, -n főiskola
die  Hose, -n nadrág
die  Hüfthose, -n csípőnadrág

humorvoll humoros
immerhin mindenesetre, legalább
innerhalb (+ G) (valamin) belül
inspirieren inspirál
intelligent intelligens
interessant érdekes
introvertiert introvertált, befelé forduló
jung fiatal
kariert kockás

die  Kleidung ruha
klug okos
knapp alig, nem egészen

der  Komponist, -en zeneszerző
konservativ konzervatív

das  Kostüm, -e kosztüm
die  Krawatte, -n nyakkendő
das  Land vidék; auf dem Lande vidéken

lebend élő
die  Lederjacke, -n bőrkabát

leiten vezet
lieb kedves

die  Luft levegő
der  Mantel, –̈ kabát
die   Meisterschaft, -en bajnokság; eine Meisterschaft 

gewinnen bajnokságot nyer
der  Mensch, -en ember
der  Minirock, –̈ e miniszoknya
das  Mitglied, -er tag
der  Modedesigner, - divattervező
das  Model, -s modell

moderieren vezet, moderál (műsort)
modisch divatos

die  Nationalmannschaft, -en nemzeti válogatott
passen (zu + D) illik (valakihez/valamihez)

der  Politiker, - politikus
der  Pullover, - pulóver
der  Punker, - punk

Recht haben igaza van
reich gazdag

der  Rennstall, –̈ e versenyistálló
der  Rentner, - nyugdíjas
der  Rock, –̈ e szoknya

romantisch romantikus
rosarot rózsaszínű
rot piros
sammeln gyűjt
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sauber tiszta
schick csinos
schlank vékony, karcsú
schwarz fekete

die  Sekretärin, -nen  titkárnő
die  Sendung, -en adás

sensibel érzékeny
seriös komoly
sowieso úgyis, (tagadásban) úgysem

die   SPD (Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands) Német Szociáldemokrata Párt
sportlich sportos

der  Stiefel, - csizma
der  Stil, -e stílus
die  Strickjacke, -n kötött pulóver
der  Stürmer, - csatár
das  Sweatshirt, -s (sportos) pulóver
die  Talkshow, -s talkshow
der   Tipp, -s tipp, tanács; jdm einen Tipp geben tippet ad 

valakinek
tolerant toleráns

das  Top, -s top
der  Torschütze, -n góllövő
der  Trainingsanzug, –̈ e tréningruha, melegítő
das  T-Shirt, -s póló
die  TV-Moderatorin, -nen tévébemondónő, 

műsorvezetőnő
die  Umfrage, -n körkérdés

verdienen keres (pénzt)
vergleichen összehasonlít
veröffentlichen közzétesz, publikál
vielleicht talán

die  Waage, -n mérleg
die  Wahl, -en választás

weiß fehér
die  Welt, -en világ; zur Welt bringen világra hoz
der  Weltmeistertitel, - világbajnoki cím

wiegen nyom (valamennyit); Er wiegt 80 Kilo.  
Nyolcvan kiló.
wirklich valóban, igazán

der/das Zentimeter, - centiméter
zerrissen szakadt
zueinander egymáshoz
zu|nehmen (meg)hízik

17. Lektion

am besten legjobban
das  Abendgymnasium, -gymnasien esti tagozatos 

gimnázium
das Abitur, -e érettségi
der  Abschluss, –̈ e záróvizsga, záróbizonyítvány
die   Absprache, -n egyeztetés, megállapodás;  

nach Abpsrache megállapodás szerint
abwechslungsreich változatos

die  Agentur, -en ügynökség
alltäglich mindennapi, hétköznapi

das  Ambiente légkör, hangulat, környezet

die  Angabe, -n adat
der/die Angestellte, -n alkalmazott

anstrengend megerőltető, fárasztó
die  Anzeige, -n hirdetés
die  Arbeit, -en munka

arbeiten (für + A) dolgozik
die  Arbeitsbedingungen (Pl.) munkakörülmények
die   Arbeitschance, -n elhelyezkedési lehetőségek

arbeitslos munkanélküli
die  Arbeitslosigkeit munkanélküliség
der  Arbeitsplatz, –̈ e munkahely
die  Arbeitsschicht, -en műszak
die  Arbeitszeit, -en munkaidő
der  Arzt, –̈ e orvos
das  Attentat, -e merénylet
der  Aufenthalt, -e tartózkodás

aufregend izgalmas
die  Ausbildung képzés

aus|kennen sich (mit + D) ért (valamihez), 
kiismeri magát (valamiben); Er kennt sich mit Computern 
sehr gut aus. Nagyon jól ért a számítógépekhez.

die  Ausnahme, -n kivétel
aussehend (valahogy) kinéző; gut aussehend  
jóképű, csinos
backen süt

der  Bäcker, - pék
bedienen kiszolgál

die  Bekleidung ruházat
beobachten megfigyel

der  Bereich, -e terület
der  Beruf, -e szakma
die  Berufserfahrung, -en szakmai tapasztalat

beschließen elhatároz
beschützen megvéd

die  Besprechung, -en megbeszélés
betreuen (+ A) foglalkozik (valakivel), 
gondoskodik (valakiről)

der  Betrieb, -e üzem, vállalat
bewerben sich (um + A) pályázik, jelentkezik 
(valamire)

die  Bewerbung, -en pályázat
die  Bezahlung fizetés

bezahlt (valahogy) megfizetett, fizető; gut/schlecht 
bezahlt jól/rosszul fizető (állás)

der  Blitz, -e villám
der  Bodyguard, -s testőr

brauchen (+ A) szüksége van (valamire)
damit (azért,) hogy
dank (+ G) (valaminek) köszönhetően
derzeitig jelenlegi

der  Deutschlehrer, - némettanár
das  Diplom, -e diploma
der   Druck nyomás; unter Druck stehen nyomás alatt van
die  Durchschnittsnote, -n átlagjegy

durch|setzen sich érvényesül
eigentlich tulajdonképpen
einzig egyetlen
entscheiden sich (für + A) dönt (valaki/valami 
mellett)
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entwickeln fejleszt
erfahren tapasztalt

die  Erfahrung, -en tapasztalat
erreichen elér

der  Familienstand családi állapot
fast majdnem

die  Figur, -en alak
finanziell anyagi(lag), pénzügyi(leg)

die  Firma, Firmen cég; eine Firma leiten céget vezet
die  Flexibilität rugalmasság

fließend folyékonyan; Ich spreche fließend Deutsch.  
Folyékonyan beszélek németül.

der  Flugkapitän, -e repülőgép-kapitány, pilóta
die   Frage, -n kérdés; es stellt sich die Frage felmerül a 

kérdés
freundlich barátságos

der  Friseur, -e fodrász
die  Friseurin, -nen fodrásznő
der  Führerschein, -e jogosítvány
die  Führungseigenschaft, -en vezetői tulajdonság
die  Gartenarchitektur kertépítészet
der  Gärtner, - kertész
die  Gärtnerin, -nen kertész (nő)
das  Gebrauchtauto, -s használt autó
das   Gedicht, -e vers; Gedichte interpretieren verseket 

elemez
geduldig türelmes
geeignet alkalmas, megfelelő
gefährlich veszélyes

das  Gefühl, -e érzelem
das  Gehalt, –̈ er fizetés
das  Geräusch, -e zaj
das  Gericht, -e étel
der  Geschäftspartner, - üzleti partner

gründen alapít; eine Agentur gründen ügynökséget 
alapít

die  Handschellen (Pl.) bilincs
herum|laufen járkál
herum|reisen utazgat

die  Immatrikulation, -en beiratkozás
international nemzetközi

der  Job, -s munka, állás; einen Job ausüben munkát végez
jobben dolgozik
kaltblütig hidegvérű
karriereorientiert karrierorientált

der  Kellner, - pincér
die  Kellnerin, -nen pincérnő
die  Kenntnisse (Pl.) ismeretek
der  Koch, –̈ e szakács
die  Köchin, -nen szakácsnő

kommentieren kommentál
die  Kommunikationswissenschaft, -en  

kommunikációtudomány
der  Kontakt, -e kapcsolat; mit jdm in Kontakt kommen  

kapcsolatba kerül valakivel
koordinieren koordinál, összehangol

die  Krankenschwester, -n ápolónő, nővér
kreativ kreatív

der  Kunde, -n ügyfél, vevő

die  Kundenbetreuung ügyfelekkel való 
kapcsolattartás

die Kundin, -nen ügyfél, vevő (nő)
der  Kurs, -e tanfolyam; hoch im Kurs stehen népszerű, 

nagyon kedvelt
langweilig unalmas

der  Laufsteg, -e kifutó
der  Lebenslauf, –̈ e önéletrajz

leiten vezet; eine Firma leiten céget vezet
die  Limousine, -n limuzin
der  Lokführer, - mozdonyvezető

lustig vidám
der  Manager, - menedzser (férfi)
die  Managerin, -nen menedzser (nő)
die  Marketingabteilung, -en marketingosztály
der  Mechaniker, - szerelő, műszerész

mediterran mediterrán
die  Messe, -n vásár, kiállítás

mindestens legalább
die  Mitarbeiterin, -nen munkatársnő
das  Model, -s modell
die  Modeschau, -en divatbemutató

monoton monoton
der  Musikliebhaber, - zenekedvelő
der  Mut bátorság

mutig bátor
der  Nachteil, -e hátrány
die  Natur természet
der   Nerv, -en ideg; gute Nerven haben jók az idegei

nichts semmi(t)
das  Organisationstalent, -e szervezőkészség

passieren történik
persönlich személyes
pflegen ápol
planen tervez

der  Polizist, -en rendőr
die  Polizistin, -nen rendőrnő
die  Position, -en pozíció (munkahelyen)
die  PR-Agentur, -en PR-ügynökség
das  Praktikum, Praktika gyakorlat
der  Programmierer, - programozó

pünktlich pontos(an)
die  Realschule, -n reáliskola (német középiskola)
die  Regel, -n szabály
die   Reife érettség; mittlere Reife (reáliskola elvégzése 

után) középfokú végzettség
die  Reiseleiterin, -nen idegenvezető (nő)

reizend elbűvölő
reparieren megjavít

der  Rockstar, -s rocksztár
routinemäßig rutinszerű
sammeln gyűjt; Erfahrungen sammeln tapasztalatot 
gyűjt

die  Sängerin, -nen énekesnő
der  Schaffner, - kalauz
der  Schauspieler, - színész
die  Schauspielerin, -nen színésznő

schneiden vág
schriftlich írásbeli, írásos; schriftlich zusammenfassen  
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írásban összefoglal
schwer nehéz

die  Schwierigkeit, -en nehézség
die  Sekretärin, -nen titkárnő

selbstständig önálló; sich selbstständig machen  
önállósítja magát
selten ritka, ritkán

der  Sitz, -e  székhely
der  Sommerjob, -s nyári munka

spannend izgalmas
die  Sprachkenntnisse (Pl.) nyelvismeretek
die  Staatsangehörigkeit, -en állampolgárság

statt (+ G) helyett
die  Stelle, -n állás

steuern vezet, irányít
stressig stresszes

die  Tätigkeit, -en tevékenység
die  Teamarbeit, -en csapatmunka

teil|nehmen (an + D) részt vesz (valamin)
träumen (von + D) álmodik (valamiről)

das  Treffen, - találkozó
trotz (+ G) ellenére
um … zu (azért,) hogy
unbestechlich megvesztegethetetlen
unregelmäßig szabálytalan; rendszertelen

die  Unsicherheit bizonytalanság
das  Unternehmen, - vállalalkozás

unterschiedlich különböző
untersuchen megvizsgál
verantwortlich sein (für + A) felelős (valamiért)

die   Verantwortung, -en felelősség; Verantwortung 
tragen felelősséget visel
verbessern javít
verdienen keres (pénzt)
vereiteln meghiúsít

der  Verkäufer, - eladó
die  Verkäuferin, -nen eladónő

vermitteln közvetít
das  Versandhaus, –̈ er csomagküldő áruház/szolgálat

verständnisvoll megértő
der/die VIP, -s VIP (különleges elbánásban részesülő személy)
die  Voraussetzung, -en (elő)feltétel
der  Vorteil, -e előny

wahrscheinlich valószínűleg
während (+ G/D) alatt, közben, folyamán; (a)míg, 
mialatt
wegen (+ G/D) miatt

die  Welt, -en világ
der  Werbespot, -s reklám(film)
das   Wort, –̈ er szó; in Wort und Schrift szóban és írásban

zielstrebig célratörő
die  Zielstrebigkeit célirányos magatartás
die  Zimmerreinigung szobatakarítás

zu|bereiten elkészít (ételt)
züchten termeszt (növényt), tenyészt (állatot)

der  Zukunftsplan, –̈ e jövőre vonatkozó tervek
zuständig (für + A) illetékes (valamiben)
zuverlässig megbízható

18. Lektion

allerlei mindenféle
alltäglich mindennapi, hétköznapi
ändern (meg)változtat
anschließend azután, utána
applaudieren tapsol

der  Applaus taps
ärgern sich (über + A) bosszankodik (valamin)

der  Arm, -e kar; sich in Armen liegen összeölelkezik
der  Astronaut, -en űrhajós
der  Athlet, -en atléta
das  Attentat, -e merénylet
die  Aufführung, -en előadás

aufgeregt izgatott
auf|hören abbahagy; Claudia möchte aufhören zu rauchen.  
Claudia szeretné abbhagyni a dohányzást.
auf|passen (auf + A) vigyáz (valakire/valamire)

die   Aufregung izgalom; in großer Aufregung  
nagy izgalmak közepette
aus|brechen kitör; Der Krieg brach aus. Kitört a 
háború.

der  Ausweis, -e igazolvány
aus|wirken sich (auf + A) kihat (valamire)

der Bau építés
bauen épít
beeindrucken (+ A) benyomást tesz (valakire)
befreien megszabadít, kiszabadít
begreifen felfog, megért
begrüßen üdvözöl, köszönt

die  Bekanntschaft, -en ismeretség; eine Bekanntschaft 
schließen ismeretséget köt

der  Berliner, - berlini
die  Berlinerin, -nen berlini (nő)

beschließen elhatároz
beschweren sich (über + A) panaszkodik (valamire)

der  Bildschirm, -e képernyő
bitterlich keserves(en); bitterlich weinen  
keservesen sír

der  Bummel, - séta
bummeln sétál

die  Bundesrepublik Szövetségi Köztársaság
der  Bürger, - (állam)polgár
der  Comic, -s képregény
die   DDR (Deutsche Demokratische Republik) NDK 

(Német Demokratikus Köztársaság)
der  DDR-Bürger, - NDK-állampolgár, NDK-s
die  DDR-Führung NDK-vezetés
die  DDR-Regierung, -en NDK-kormány
die  Demokratie, -n demokrácia

demonstrieren (für/gegen + A) tüntet (valami 
mellett/ellen)
denken (an + A) gondol (valakire/valamire)
deprimiert lehangolt, levert

die  Diktatur, -en diktatúra
das  Dorf, –̈ er falu; das Olympische Dorf olimpiai falu
das  Drama, Dramen dráma

drüben odaát, a túloldalon; nach drüben gehen  
átmegy a túloldalra



LE K TION 10

betűvel 145

WOR TLISTE N ZU DE N LE K TIONE N •

hundertfünfundvierzig 145

der  Druck nyomás; unter dem Druck a nyomás hatására
ein|dringen (in + A) behatol (valahova)

der  Eindruck, –̈ e benyomás; einen guten Eindruck von jdm/
etw haben jó benyomása van valakiről/valamiről

die  Einheit, -en egység
ein|schlagen vesz, választ; einen neuen Kurs einschlagen  
új irányt vesz, új irányvonalat választ

die  Elternversammlung, -en szülői értekezlet
die  Emotion, -en érzelem

empfangen fogad
enttäuscht csalódott

die  Erde Föld
das  Ereignis, -se esemény

erfahren megtud
die  Erinnerung, -en emlék

erleben átél, megél
erschüttert megrendült

der/die Erwachsene, -n felnőtt
existieren létezik
feiern (meg)ünnepel

der  Fall, –̈ e leomlás (falé)
fertig kész; ich bin fertig kész vagyok

die  Flucht menekülés
flüchten menekül
folgen következik
fordern követel

die  Freilassung, -en szabadon engedés
die  Freude, -n öröm; vor Freude weinen sír örömében
die  Front, -en front
der/die  Gefangene, -n fogoly, fogvatartott
die  Geisel, -n túsz
die  Generation, -en generáció

geschehen történik
das  Gewehr, -e puska
die  Gitarre, -n gitár
die  Goldmedaille, -n aranyérem
die  Grenze, -n határ
der  Grenzübergang, –̈ e határátkelőhely
der   Grund, –̈ e ok; aus politischen Gründen politikai 

okokból
gründen alapít; eine Familie gründen családot alapít

die  Gründung alapítás
die  Grundschule, -n általános iskola

hauptsächlich főként
der   Hausarrest, -e szobafogság; (einen) Hausarrest 

bekommen szobafogságot kap
heiter vidám, derűs
hoffnungsvoll reményteli
israelisch izraeli

die  Jugend fiatalság, ifjúság
die  Jugendzeit fiatalkor, ifjúkor

kapitulieren kapitulál
die  Karibik Karib-térség
das  Kinderspiel, -e gyerekjáték; das ist ein Kinderspiel  

ez gyerekjáték
klar világos; etwas wird jmd klar valami világossá 
válik valaki számára

das  Klassenfoto, -s osztályfénykép
der  Klassenlehrer, - osztályfőnök

die  Klassenlehrerin, -nen osztályfőnök (nő)
das  Klassenzimmer, - osztályterem

klettern (fel)mászik
kochen főz
kritisch kritikus

der  Kurs, -e irány(vonal); einen neuen Kurs einschlagen  
új irányt vesz, új irányvonalat választ
landen landol

die  Landung, -en landolás
langhaarig hosszú hajú
laut hangos
lebhaft élénk

der  Linseneintopf, –̈ e lencsefőzelék
locker laza
los|gehen elkezdődik; der Film geht jetzt los a film 
elkezdődik

die  Macht, –̈ e hatalom; an die Macht kommen  
hatalomra kerül

die  Magenschmerzen (Pl.) gyomorfájás
die  Mannschaft, -en csapat
die  Massenflucht tömeges menekülés
die  Mauer, -n fal
der  Mauerbau falépítés
die  Medaille, -n érem
der  Mond Hold
die  Mondlandung, -en Holdra szállás
die  Mörtelkelle, -n kőműveskanál
die  Nachhilfestunde, -n korrepetálás

niemand senki
öffnen megnyit
olympisch olimpiai; die Olympischen Spiele olimpiai 
játékok
Ost-Berlin Kelet-Berlin
palästinensisch palesztin

die  Partei, -en párt
protestieren (gegen + A) tiltakozik (valami ellen)

die  Rede, -n beszéd
die  Reform, -en reform
die  Regierung, -en kormány
die  Revolution, -en forradalom
der  Rocker, - rocker
die  Sache, -n dolog

sarkastisch szarkasztikus
die  S-Bahn, -en (Schnellbahn, Stadtbahn)  

gyorsvasút, helyiérdekű vasút
schimpfen (+ D) veszekedik (valakivel)

die  Schneiderin, -nen varrónő, szabónő
das  Schulbuch, –̈ er tankönyv
der  Schultag, -e tanítási nap
die  Situation, -en helyzet, szituáció
der  Soldat, -en katona

sprachlos szótlan, néma; Ich war sprachlos. Szóhoz 
sem jutottam.

die  Sprachreise, -n nyelvi utazás/út
statt|finden lezajlik, (meg)tartják
streng szigorú

die  Stimmung, -en hangulat
der  Stundenplan, –̈ e órarend

teilen kettéoszt
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der  Termin, -e időpont; einen Termin ausmachen  
megbeszél egy időpontot

der  Terroranschlag, –̈ e terrortámadás
tief mély
töten megöl
trampen stoppol

der  Traumjob, -s álmai munkája
die  Trümmer (Pl.) romok; in Trümmern liegen  

romokban hever
üben gyakorol; Klavier üben zongorán gyakorol
überfallen megtámad, lerohan
überraschend meglepő
überrascht meglepett

die  Umgebung, -en környezet
der  Umzug, –̈ e költözés

vereinen egyesít
verfolgen követ
verhindern megakadályoz
verlassen elhagy

der  Verlust, -e veszteség
versammeln sich gyülekezik
versuchen megpróbál
verteilen kioszt, osztogat
verüben elkövet
vollziehen véghezvisz

der  Wahnsinn őrület
der  Wecker, - ébresztőóra
der  Weg, -e út

weigern sich megtagad
die  Weltallexpedition, -en űrexpedíció
der  Weltkrieg, -e világháború

weltweit világszerte
West-Berlin Nyugat-Berlin

die  Westseite, -n nyugati oldal
der  Westteil nyugati rész

willkommen heißen (barátságosan) üdvözöl
das  Wirtschaftswunder, - gazdasági csoda

ziemlich eléggé
zurück|geben visszaad
zurück|kehren visszatér

der  Zuschauer, - néző

19. Lektion

der  Alltag hétköznap(ok)
an|fassen megfog; die Klinke anfassen megfogja a 
kilincset

die  Angst, –̈ e félelem; Angst haben (vor jdm/etw)  
fél (valakitől/valamitől)
anlässlich (+ G) alkalmából
an|passen hozzáigazít
an|schauen sich megnéz
anschließend azután, utána

die  Arbeitslosigkeit munkanélküliség
die  Armut szegénység

attestieren tanúsít
auf|fallen feltűnik

das  Ausland külföld; im Ausland studieren külföldön tanul

der  Auslandsaufenthalt, -e külföldi tartózkodás
aus|sehen kinéz (valahogy)
bauen épít
beängstigen aggaszt, félelemmel eltölt
beängstigend aggasztó

die  Bedeutung jelentőség
befassen sich (mit + D) foglalkozik (valamivel)
befragen megkérdez

der/die Befragte, -n megkérdezett
die  Befragung, -en felmérés

behaupten állít
bekämpfen (+ A) küzd (valami ellen)
besiegen legyőz
besprechen megbeszél
bestehen letesz (vizsgát)
bestimmt biztosan
bewusst tudatos(an); sich etwas bewusst machen  
tudatosít magában valamit

die  Bildgalerie, -n képgaléria
blicken tekint; mit Hoffnung in die Zukunft blicken  
reménnyel tekint a jövőbe

die  Brille, -n szemüveg; alles durch eine rosa(rote) Brille 
sehen mindent rózsaszín szemüvegen át lát
dagegen ezzel szemben

die  Depression, -en depresszió
der  Eindruck, –̈ e benyomás; sich den ersten Eindruck 

austauschen megbeszélik az első benyomásokat
einig sein (über + A) egyetért (valamiben)
engagieren sich (für + A) elkötelezi magát 
(valami mellett)
entstehen keletkezik, létrejön
entweder … oder vagy … vagy

die  Erbkrankheit, -en örökletes betegség
der  Erfolg, -e siker; Erfolg im Beruf haben sikeres a 

szakmájában
erschüttert megrendült
ernähren táplál
erwirken kieszközöl, elér

die  Fantasie, -n fantázia
fest|stellen megállapít
finanzieren finanszíroz; das Studium finanzieren  
finanszírozza a tanulmányokat

der  Fleck, -en folt
folgend- következő
früh korán

das  Gebäude, -n épület
das  Gefühl, -e érzés, érzelem
das  Gehirn, -e agy

gehören (zu + D) tartozik (valamihez)
genetisch genetikai
genmanipuliert génmódosított

das  Gen-Food, -(s) génmódosított élelmiszer
das  Gesundheitsproblem, -e egészségügyi probléma
die  Gewalt erőszak
das  Heilmittel, - (gegen + A) gyógyszer (valami ellen)

heiraten (össze)házasodik
herum|tragen magával visz
hervor|gehen (aus + D) kitűnik, kiderül (valamiből)
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hinterlassen hátrahagy
hoffen remél

der  Hunger éhség
identisch azonos
imaginär elképzelt

die  Insel, -n sziget; auf einer Insel leben szigeten él
das  Interesse (an + D) érdeklődés (valami iránt)

Jura jog; Jura studieren jogot tanul
klappen sikerül
klonen klónoz

die  Kopie, -n másolat
der  Krebs rák
das  Kreuz, -e kereszt
der  Krieg, -e háború

laden tölt
die  Lebensqualität életminőség

leiden (an + D) szenved (valamiben)
leiten vezet
lösen megold

der  Mediziner, - orvos
die  Menschenkopie, -n hasonmás
die  Menschheit emberiség
der  Mond Hold
das  Morgen holnap (jövő)
der  Mut bátorság
das  Nahrungsmittel, - élelmiszer
die  Naturkatastrophe, -n természeti katasztrófa

negativ negatív
nutzen használ
obwohl (ha)bár, noha, jóllehet
ökologisch ökológiai

der  Ölkonzern, -e olajkonszern
optimistisch optimista

das  Ozonloch, –̈ er ózonlyuk
der  Pädagoge, -n pedagógus
die  Pädagogin, -nen pedagógus (nő)
das Papierformat, -e papírméret; Buch im Papierformat  

papíralapú könyv
das  Patent, -e szabadalom

perfekt tökéletes; perfekt Deutsch sprechen  
tökéletesen beszél németül
pessimistisch pesszimista
produzieren gyárt

das  Projekt, -e projekt
rapide gyorsan

die  Rechtskunde jog; internationale Rechtskunde  
nemzetközi jog

die  Reise, -n utazás
der  Respekt (vor + D) tisztelet (valaki/valami iránt)

sämtlich- összes, valamennyi
das  Schicksal sors
der  Schluss, –̈ e vég; zum Schluss végül

schockieren sokkol
der  Schulabschluss, –̈ e iskola befejezése; iskolai 

végzettség
schwinden eltűnik

das  Seniorenheim, -e idősek otthona
der  Single, -s szingli

sonnenbaden napozik

die  Sorge, -n aggodalom, aggódás; Ich mache mir Sorgen 
um ihn. Aggódom érte.
sorgen (für + A) gondoskodik (valakiről/valamiről)
spezialisieren sich (auf + A) specializálódik (valamire)

die  Statistik, -en statisztika
statt (+ G) helyett
statt|finden lezajlik, (meg)tartják
steigen nő, emelkedik
sterben (an + D) meghal (valamiben)

die  Strecke, -n útvonal
der  Studienplatz, –̈ e tanulmányi férőhely
der  Terroranschlag, –̈ e terrortámadás
der  Terrorismus terrorizmus
das  Tor, -e kapu
das  Treffen, - találkozó, találkozás

trostlos vigasztalan, lehangoló
trotzdem mégis, ennek ellenére
überraschend meglepő

die  Überzeugung, -en meggyőződés
um|schauen sich körülnéz

die  Umwelt környezet
umweltfreundlich környezetbarát

der  Umweltschutz környezetvédelem
unentdeckt felfedezetlen
unheilbar gyógyíthatatlan
untergeordnet alárendelt

das  Unterwasserhotel, -s víz alatti szálloda
unvermeidbar elkerülhetetlen

die  Unvermeidbarkeit elkerülhetetlenség
die  Veränderung, -en változás

verbrauchen (el)fogyaszt, elhasznál
das  Verkehrsproblem, -e közlekedési probléma
das  Vertrauen (in + A / zu + D) bizalom (valaki iránt)

verschmutzt szennyezett
die  Vision, -en vízió, jövőkép

von jetzt mostantól
voraus|sagen megjósol, előrejelez
vorbei|gehen (an + D) elmegy (valami mellett)
vorher előtte, ezelőtt
vor|stellen sich (el)képzel; Wie stellst du dir das Leben im 
Jahr 2030 vor? Milyennek képzeled az életet 2030-ban?

die  Wahrsagerin, -nen jósnő
wegen (+ G/D) miatt
weil mert

die  Weltbevölkerung a világ népessége
wiederum megint, ismét

der  Wissenschaftler, - tudós
die  Witwe, -n özvegy(asszony)
der  Witwer, - özvegy
der  Wochenendtrip, -s hétvégi kirándulás
der  Workshop, -s workshop

zelten sátorozik
die  Zerstörung, -en elpusztítás, szétrombolás
das  Ziel, -e cél; ein Ziel erreichen célt elér

ziemlich eléggé
zufrieden (mit + D) elégedett (valakivel/valamivel)
zu|kommen (auf + A)  vár (valami valakire)

die  Zukunft jövő
die  Zukunftsangst, –̈ e félelem a jövőtől



LE K TION10

148 betűvel

WOR TLISTE N ZU DE N LE K TIONE N•

148 hundertachtundvierzig

die  Zukunftshoffnung, -en jövőbe vetett remény
die  Zukunftsvision, -en jövőkép

zunächst először
die  Zuversicht bizalom, bizakodás

20. Lektion

ab morgen holnaptól
das Abenteuer, - kaland

ähnlich hasonló; ähnliche Interessen haben hasonló 
az érdeklődésük

der Akademiker, - diplomás
der Alltag hétköznap(ok); der graue Alltag a szürke 

hétköznapok
die Anleitung, -en útmutatás
die Anzeige, -n hirdetés

attraktiv vonzó
auf|fallen feltűnik
aufgrund (+ G) alapján

die  Aufrichtigkeit őszinteség
ausgefüllt kiteljesedett
ausgeglichen kiegyensúlyozott

das  Aussehen külső, kinézet
die  Ausstrahlung kisugárzás
die  Ästhetin, -nen itt: a szépség iránt fogékony nő

beeinflussen befolyásol; sich beeinflussen lassen  
hagyja magát befolyásolni
befreien megszabadít

die  Bekanntschaft, -en ismeretség
bereit sein készen áll (valamire)

die  Berghütte, -n menedékház
beruflich szakmailag
bescheiden szerény
besitzen van (valamije), birtokol
besitzergreifend birtokló (személyiség)
bewundern csodál
bildhübsch gyönyörűszép
charakterstark erős jellemű
charmant bájos, elbűvölő
ebenfalls szintén
echt valódi
egoistisch önző, egoista
egozentrisch egocentrikus

die  Ehrlichkeit becsületesség
ehrgeizig becsvágyó, nagyravágyó
eifersüchtig féltékeny
ein|lassen sich (auf + A) belemegy (valamibe);  
sich auf längere Beziehungen einlassen belemegy hosszabb 
kapcsolatokba

die  Eigenschaft, -en tulajdonság
das  Elternhaus, –̈ er szülői ház; aus einem guten Elternhaus 

kommen jó családból származik
entspannen sich kikapcsolódik, lazít
erfolgreich sikeres(en)
ergreifen megragad, megfog; die Initiative ergreifen  
magához ragadja a kezdeményezést
erobern meghódít
etabliert elismert

fabelhaft mesés
der  Familienstand családi állapot

fantasievoll fantáziadús
fein kifinomult; mit feinem Humor kifinomult humorú

der  Fortschritt, -e előrelépés, haladás
das  Fremdwort, –̈ er idegen szó

fröhlich vidám
die  Fußgängerzone, -n sétálóutca, sétálónegyed

fühlen sich érzi magát (valahogy)
gebildet művelt; musisch und kulturell gebildet  
zenében és kultúrában jártas

die  Geduld türelem
geduldig türelmes

das  Gegenteil, -e valaminek az ellentéte, ellenkezője;  
im Gegenteil ellenkezőleg
gehoben emelkedett
gemeinsam együtt
genießen élvez; das Leben genießen élvezi az életet
geordnet rendezett
gepflegt ápolt

der  Geschmack, –̈ e ízlés
glauben (an + A) hisz (valamiben)

der  Glühwein, -e forralt bor
grau szürke
gut aussehend jóképű, csinos
hängen (an + D) ragaszkodik, kötődik (valakihez/
valamihez)
halten (für + A) tart (valakit/valamit valaminek/
valamilyennek)
halten sich tartja magát; sich fit halten fitten tartja 
magát
hervor|gehen (aus + D) kitűnik, kiderül (valamiből)
hassen utál, gyűlöl
häuslich otthonszerető

die  Häuslichkeit az otthon szeretete
heiter vidám, derűs

das  Hemd, -en ing; das letzte Hemd hingeben odaadja az 
utolsó ingét is

die  Hilfsbereitschaft segítőkészség
die  Immobilien (Pl.) ingatlan
der  Kamin, -e kandalló
der  Kavalier, -e úriember; ein Kavalier der alten Schule  

régi vágású úriember
kennzeichnen jellemez

der  Konzern, -e konszern
kultiviert kulturált

die  Kunst, –̈ e művészet; moderne Kunst modern 
művészet

das  Lachen nevetés
langbeinig hosszú lábú
launisch szeszélyes
lebenslustig életvidám

der  Lebensstil, -e életstílus
leer üres

die  Leidenschaft, -en szenvedély
mädchenhaft kislányos
männlich férfias
melancholisch melankólikus

das  Mittel, - eszköz
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die  Mittelmäßigkeit középszer(űség)
das  Miteinander együttlét

mondän nagyvilági
namhaft neves, híres

die  Natur természet; in freier Natur a szabad 
természetben
ordentlich rendes

die  Partnerschaft, -en partnerkapcsolat, partnerség
persönlich személyes(en)

die  Persönlichkeit, -en személyiség
die  Partnervermittlung, -en partnerközvetítés
die  Praxis, Praxen praxis, rendelő

rau érdes, zord, nyers
der  Reichtum, –̈ er gazdagság
die  Rubrik, -en rovat

ruhig nyugodt
die  Schale, -n héj; Unter der rauen Schale versteckt sich oft 

Zärtlichkeit. A zord külső gyakran gyengéd jellemet 
takar.

die  Schönheit szépség; die natürliche Schönheit  
természetes szépség
schöpfen merít; Kraft schöpfen erőt merít
schüchtern félénk, szégyenlős
schwer|fallen nehezére esik

die  Seite, -n oldal; an jds Seite stehen valakinek az 
oldalán áll

die  Selbstbeherrschung önuralom; die Selbstbeherrschung 
verlieren elveszíti az önuralmát
sensibel érzékeny

die  Seriosität komolyság
die  Sicherheit biztonság; materielle Sicherheit anyagi 

biztonság
die  Sorge, -n gond; die Sorgen des graunen Alltags  

a hétköznapok gondjai
die  Sorgfalt gondosság

sparsam takarékos
stammen (aus + D) származik (valahonnan)
standesgemäß társadalmi helyzetének megfelelő

die  Stärke, -n erősség
das  Stellenangebot, -e állásajánlat
die  Stellensuche álláskeresés
das  Sternzeichen, - csillagjegy

streben (nach + D) törekedik (valamire)
der  Tod halál

traumhaft álomszerű
der  Traummann, –̈ er álmai férfija

träumen (von + D) álmodik (valamiről)
treu hűséges
unabhängig független
unentschlossen határozatlan
unerlässlich elengedhetetlen
unermüdlich fáradhatatlan

die  Unternehmerfamilie, -n vállalkozói család
überraschend meglepő
überwiegen túlsúlyban van

die  Vermietung, -en bérbeadás
vermitteln közvetít
verständnisvoll megértő

verstecken sich elbújik
verstorben elhunyt
verzichten (auf + A) lemond (valamiről)
völlig teljesen
warm meleg
warmherzig melegszívű

die  Wärme melegség
die  Weiterbildung továbbképzés
die  Welt, -en világ; um die ganze Welt a világ körül
der  Wert, -e érték; viel Wert auf etwas legen nagy súlyt 

fektet valamire
die  Witwe, -n özvegy(asszony)
der  Witwer, - özvegy
das  Wohl jóllét

wohlhabend jómódú, tehetős
wundervoll csodálatos
wünschen sich kíván, szeretne; Was für einen Freund 
wünschst du dir? Milyen barátot szeretnél?
zärtlich gyengéd
zögern habozik, tétovázik

das  Zuhause otthon
zurückhaltend visszafogott
zutreffend találó


