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UNIT 1

Abenteuer, das, -  kaland
Abitur, das (Abi)  érettségi
ablegen eine Prüfung letenni; letenni egy  
 vizsgát
abschließen lezárni
abschreiben  lemásolni, leírni
absolvieren befejezni
andererseits  másrészt
Anfang, der, Anfänge;  von Anfang an   
 kezdet, a kezdetektől
angenehm  kellemes
Angst, die, Ängste; Angst haben  félelem;  
 félni
anspruchsvoll  igényes
anwesend  jelenlévő
Arbeitslosigkeit, die  munkanélküliség
Aufenthalt, der, -e  tartózkodás
aufnehmen  felvenni pl egyetemre
aufpassen  figyelni
ausbilden  kiképezni
Ausbildung, die, -en  képzés
auseinanderbrechen képzési helyszín
Ausbildungsplatz, der, -plätze kettétörni,  
 széttörni
Auslandssemester, das, - külföldön eltöltött  
 félév
ausschließlich  kizárólag
autoritär  diktatórikus, önkényuralmi
benoten  leosztályozni
benutzen  használni
Bereich, der, -e  terület, körzet
berichten  jelenteni, beszámolni
Berufsausbildung, die, -en  szakképzés
beschimpfen  szidni vkit
bestehen  áll vmiből
blicken  pillantani, tekinteni
denken an (Akk)  gondolni vkire, vmire
dual; duales Studium  duális, duális képzés
durchführen  elvégez, lebonyolít
einerseits  egyrészt
eingestellt  beállítottságú, gondolkodású

endlich  végre
Entscheidung, die, -en;  döntés
eine Entscheidung treffen  döntést hozni
erfahren  megtudni
Erfolg, der, -e  siker
erklären  elmagyarázni
erlauben  megengedni
erlernen  megtanulni, kitanulni
ermöglichen   lehetővé tenni
Erwachsene, der/die , -n  felnőtt személy
erzählen   elmesélni
ewig  örök
Fach, das, Fächer  tantárgy
Fachmann, der, Fachleute (Pl), selten 
auch: Fachmänner  szakember
Ferienende, das, -n  szünidő vége
Fernstudium, das, -studien  távoktatás
freuen, sich; sich freuen auf (Akk.); sich 
freuen über (Akk.)  örülni (előre); örülni (már  
 meglévőnek)
Geduld, die  türelem
geduldig  türelmes
Gegenteil, das, -e;  ellentét
im Gegenteil  ellentétben
Gegenwart, die  jelen (idö)
Generation, die, -en  generáció
gerecht  igazságos
Glück, das; zum Glück  szerencse,   
 szerencsére
glücklich  szerencsés
handwerklich  kézműves
hassen  utálni
Hilfe, die, -n  segítség
hilfsbereit  segítőkész
Hochschulabschluss, der főiskolai   
 végzettség
Hochschule, die, -n  főiskola
hoffen  remélni
in sein  divatos
industriell  ipari
jedenfalls  mindenesetre
kaufmännisch  kereskedelmi
Kombination, die, -en  kombináció
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Kriminalität, die  bűnözés
landwirtschaftlich  mezőgazdasági
lassen  hagyni, engedni
lehren  tanítani
Lehrveranstaltung, die, -en  előadás,   
 szeminárium
loben  dicsérni
locker  laza
Lust, die; Lust haben  kedv, kedve van
Medium, das, Medien  közvetítő,    
 kommunikációs eszköz
Meinung, die, -en;  vélemény
die Meinung äußern  kinyílvánítani a   
 véleményt
mithilfe (von)  vmi segítségével
Möglichkeit, die, -en  lehetőség
motivieren  motiválni, ösztönözni
Nachricht, die, -en  hír
notwendig  szükséges
ordentlich  rendes, alapos, gondos
pauken  bemagolni
Präsenzstudium, das, -studien     
 tanulmányok nappali tagozaton
rauchen  dohányozni
Reifeprüfung, die, -en  érettségi vizsga
schade  kár
schaffen  sikeresen elvégezni vmit, megcsinálni
Schulabschluss, der, -abschlüsse iskolai  
 végzettség
Schuljahr, das, -e  tanév
Schulleistung, die, -en  iskolai teljesítmény
schwänzen  lógni az iskolából
Schwierigkeit, die, -en  nehézség
Seminar, das, -e  szeminárium
sonst  egyébként, különben
Sorge, die, -n; sich Sorgen machen um 
(Akk.)  aggodalom; aggódni vki, vmi miatt
sorgen, sich um (Akk.)  aggódni vki, vmi miatt
steigen  emelekedik, felszállni
streng  szigorú
stressig  stresszes
Studium, das, Studien  tanulmány, kutatás
Sucht, die, Süchte  függőség

Tasche, die, - táska, zseb
 Taschengeld, das  zsebpénz
Teilnahme, die, -n  részvétel
Tür, die, -en; vor der Tür stehen   ajtó; az  
 ajtó előtt állni
Universität, die, -en  egyetem
unterhalten, sich  szórakozni, beszélgetni
Unternehmen, das, -  vállakozás
verbessern  javítani
verbieten  megtiltani
 verbringen  eltölteni
vergehen  elmúlik
vergessen  elfelejteni
vertrauenswürdig  bizalomraméltó
verwenden  használni
vorbei sein  elmenni vki mellett
vorbereitet  felkészült
vorhaben  tervezni, szándékozni
Vorlesung, die, -en  egyetemi előadás 
vorwiegend  főleg, többnyire
wählen  választani
wechseln  cserélni, váltani
weder … noch …  sem … sem …
Wirtschaftskrise, die, -n  gazdasági válság
wunderbar  csodálatos
zufrieden mit (Dat.)  elégedett valamivel
Zukunft, die  jövő
Zukunftsplan, der, -pläne  jövőbeli tervek
Zusammenhang, der, -hänge összefüggés
 

HÖRTEXT

abbrechen  megszakítani, félbeszakítani
allerdings  azonban, mindazonáltal
Ambition, die, -en  ambíció, becsvágy
Art, die, -en  típus, -féle, fajta
auftreten   fellépni, megjelenni
auseinandersetzen, sich  foglalkozni vmivel
ausreichen  elegendő, kitart vmi
bedienen kiszolgálni
verschiedene Ecken bedienen  különböző  
 sarkokat kiszolgálni
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bereit  kész vmire
beschäftigt  elfoglalt
bewerben, sich um (Akk.)  megpályázni
Blick, der, -e  pillantás, tekintet
dabei bleiben  ott maradni
deswegen    ezért
eigentlich  tulajdonképpen
einfach  egyszerű(en)
entwickeln, sich  fejlődni
erdenklich  elképzelhető, lehetséges
Erfahrung, die, -en  tapasztalat
erfolgreich  sikeres
Fall, der, Fälle; eset
auf keinen Fall  semmi esetre
Gesangsunterricht, der  énekóra
Geschäftsleitung, die, -en   üzletvezetés
gründen alapítani
Grundlage, die, -n; alapja vminek
 eine solide Grundlage bilden  szilárd   
 alapot teremteni
Handwerk, das, -e  kézműves ipar, szakma
idealerweise  ideális esetben
Jahrgang, der, -gänge  évfolyam, évjárat
Kompetenz, die, -en; szakértelem, hozzáértés
Kompetenzen anbieten  szakértelmet   
 felkínálni
Kunde, der, -n  vevő, ügyfél
Künstler, der, -  művész
Liveauftritt, der, -e  élő fellépés
Merchandising-Programm, das, -e    
 kereskedelmi tervező program
Musikausbildung, die, -en  zenei képzés
Musik-Serviceleister, der, - zenei szolgáltató
 passieren  megtörténik, megesik
Platte, die, -n lemez
Plattenlabel, das, - lemezcimke
reichen  elegendő, elégséges
Sache, die, -n;  dolog, holmi
sich mit rechtlichen Sachen 
auseinandersetzen  jogi dolgokkal foglalkozni
Sänger, der, -  énekes
Schritt, der, -e  lépés

Selbstständige, der/die, -n  egyéni   
 vállalkozó
ständig     állandó, folytonos
stattdessen  ehelyett
stehen bleiben  megállni
Tasche, die, -n;  táska, zseb
mit leeren Taschen nach Hause üres   
 zsebekkel hazamenni
Tonträger, der, -  hanghordozó
Traum, der, Träume  álom
treiben  űzni, hajtani
unabhängig  független
undankbar  hálátlan
unterschiedlich  különböző, változó
vereinbaren  megállapodni
verfolgen  üldözni
vergleichen  összehasonlítani
verkaufen  eladni
vermarkten  értékesíteni, eladni
vernachlässigen  elhanyagolni
veröffentlichen  nyilvánosságra hozni
Verwertung, die, -en  hasznosítás,   
 felhasználás
vielseitig  sokoldalú
vor allem  mindenekelőtt
vorne; nach vorne bringen elöl, előre hozni
Weg, der, -e  út
Werbeagentur, die, -en  reklámügynökség
wissen tudni

UNIT 2 

Alltag, der  hétköznap(ok), mindennap(ok)
amüsieren, sich  szórakozni, mulatni
 Anhänger, der, -  rajongója, híve, szurkolója
Anruf, der, -e  telefonhívás
anstoßen  meglökni, nekiütközni
 Antwort, die, -en  válasz
 Anzahl, die  szám
 ausdrücke kifejezni
ausschließlich   kizárólag
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beeinflussen (Akk.)  befolyásolni
begehen  megünnepelni
beschenken  megajándékozni
beten  imádkozni
Brauch, der, Bräuche  szokás
brennen  égni
Buddhismus, der  buddhizmus
Buddhist, der, -en  buddhista személy
Christ, der, -en  keresztény személy
Christentum, das  kereszténység
Dasein, das  létezés
Davidstern, der, -e  Dávid-csillag
dekorieren  díszíteni
Dreikönigsfest, das, - három királyok ünnepe,  
 Vízkereszt
einladen  meghívni
Einladung, die, -en  meghívás
entsprechen  megfelelni, teljesíteni
erklären  elmagyarázni
feiern  ünnepelni
Fest, das, -e  ünnepség
Feuerwerk, das, -e  tűzijáték
Frage, die, -n  kérdés
Geburt, die, -en  születés
Geburtstag, der, -e  születésnap
gehören zu (Dat.)  tartozni vhová
gelten  ér, számít; érvényes
geschehen  történik, megesik
Geschenk, das, -e  ajándék
gesegnet  áldott
Gesundheit, die  egészség
Glaube(n), der  hit
glauben an (Akk.)  hinni vmiben
Gläubige, der/die, -n  hívő
Glück,  das   szerencse
Glückwunsch, der, -wünsche  jókívánság
Halbmond, der  félhold
Hauptstadt, die, -städte  főváros
heilig  szent
Heiligabend, der, -e  szenteste
Hilfe, die, -n  segítség
Himmel, der, -  égbolt

Hindu, der, -/-s  hindu személy
Hinduismus, der  hinduizmus
Islam, der  iszlám vallás
Jude, der, -n  zsidó férfi
Judentum, das  zsidóság
Kerze, die, -n  gyertya
Kirche, die, -n  templom
Kreuz, das, -e  kereszt
Leben, das  élet
Licht, das, -er  fény
Lichterfest, das, -e  fényünnepség
Lichterkette, die, -n  fénylánc
Liebste, der/die, -n  kedvenc, legkedvesebb
Mandir, der, -s  mandir (hindu templom)
Menschheit, die  emberiség
mitbringen  magával hoz
Moschee, die, -n  mecset
Münze, die, -n  pénzérme
Muslim, der, -e/-s  muzulmán férfi
Neujahr, das  újév
Nikolaustag, der  Mikulás napja
Oblate, die, -n  ostya
Opferfest, das, -e  áldozati ünnep (iszlám   
 ünnep)
Ostern, das  Húsvét
Papiergirlande, die, -n  papírgirland, -füzér
Pessachfest, das, -e  Pészah (zsidó ünnep)
Rad, das, Räder  kerék
Regel, die, -n  szabály
Religion, die, -en  vallás
religiös  vallásos
Rose, die, -n rózsa
Rutsch, der, -e  csúszás
Schmuck, der  ékszer
schmücken  díszíteni
Schrift, die, -en; die Heilige Schrift  írás;  
 szentírás
Seele, die, -n  lélek
Sekt, der, -e  pezsgő
Sinn, der  értelem
Sitz, der, -e  ülés, székhely
sowohl … als auch …  is … is …
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Stammesreligion, die, -en  törzsi vallás
stattfinden  megrendezésre kerül
Stern, der, -e  csillag
Stiefel, der, -  csizma
Strumpf, der, Strümpfe  harisnya, zokni
suchen  keresni
Süßigkeiten, die (Pl.)  édesség
Symbol, das, -e  jelkép
Synagoge, die, -n  zsinagóga
teilen  eloszani, felosztani
Tempel, der, -  templom
Tod, der, -e  halál
Tradition, die, -en  hagyomány
überall  mindenütt
überbringen  átadni, továbbítani
überraschen  meglepni
überreichen  átnyújtani
üblich  szokásos, megszokott
Unterschied, der, -e  különbség
Valentinstag, der, -e  Valentin-nap
veranstalten  megrendezni
verbreitet  elterjedt széles körben
verkleiden, sich  beöltözni
Verstorbene, der/die, -n  elhunyt személy
vielfältig  sokrétű, változatos
Vihara, der, -s  Vihára (buddhista templom)
Wahrzeichen, das, -  jelkép
Weg, der, -e  út
Weihnachten, das  karácsony
Weihnachtsbaum, der, -bäume karácsonyfa
Weihnachtsgericht, das, -e  karácsonyi   
 menü, étel
Weihnachtskarte, die, -n  karácsonyi   
 üdvözlőlap
Weihnachtslied, das, -er  karácsonyi ének
Weihnachtsmann, der, -männer  Mikulás  
 napja
Weltbevölkerung, die  Föld népessége
weltweit  világszerte
 
Wie heißt die größte Religion in …?   
 Melyik a legnagyobb vallás … -ban?

Wo beten die Christen? Hol imádkoznak a  
 keresztények?
Wann wird Weihnachten gefeiert/
begangen? Mikor ünneplik karácsonyt?
Von wem werden die Geschenke 
gebracht? Ki hozza az ajándékokat?
Was gehört zu den Ostertraditionen? Mi  
 tartozik a húsvéti szokásokhoz?
 Die größte Religion in … heißt … A   
 legnagyobb vallás ….
 Die Christen beten in der Kirche. A   
 keresztények templomban imádkoznak.
 Weihnachten wird am 25. Dezember 
gefeiert/begangen. Karácsonyt december  
 25-én ünneplik.
 Die Geschenke werden von … gebracht.  
 Az ajándékot … hozza.
 Zu den Ostertraditionen gehören … A   
 húsvéti szokásokhoz tartozik ……
 

HÖRTEXT

Alltag, der  hétköznap(ok), mindennap(ok)
anstrengend  megerőltető
arm  szegény
aufgeregt  izgatott
aufsteigen  szakmailag előlépni
Auftritt, der, -e  fellépés
aufwendig  drága, költséges
Augenblick, der, -e  szempillantás
ausgelassen  pajkos, vidám
ausländisch  külföldi
beheimatet  honos vhol
bekannt geben  ismert
Darbietung, die, -en  előadás, bemutatás
einzeln  egyes, egyenként, külön-külön
ernst  komoly
farbenprächtig  tarka
Fernseher, der, -  televízió készülék
Fest, das, -e  ünnepség
Finanzkrise, die, -n  pénzügyi válság
Flucht, die  menekülés
geheimnisvoll  titokzatos
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gehören zu (Dat.)  tartozni vhová
Geld, das, Gelder;   pénzügyi válság
Gelder kürzen  csökkenteni a pénzt
glücklich  szerencsés
haltmachen  megállni
Handgriff, der, -e;  fogantyú, kézmozdulat,  
 fogás
jeder Handgriff muss sitzen  mindennek a  
 helyén kell lennie
kämpfen mit (Dat.)  megküzdeni, verekedni  
 vkivel
Karneval, der, -e/-s  farsang, karnevál
losgehen  elindul, elkezdődik
nahen  közeledni, közeleg
nahezu majdnem, szinte
Not, die, Nöte  ínség, szükség, nélkülözés
Probe, die, -n  próba
restlich  maradék, megmaradó
Ruhm, der  hírnév, dicsőség
Sache, die, -n  dolog, holmi
schwül  fülledt
Sorge, die, -n  aggodalom
sparen  spórolni
Spektakel, das, -  lárma, veszekedés
Veranstalter, der, -  szervező, rendező
verfolgen  üldözni
vergessen  elfelejteni
Vorstadt, die, Vorstädte  előváros
Weg, der, -e; auf dem Weg sein  út; úton  
 van vhová
Wettstreit, der, -e  versengés, rivalizálás
zahlen  fizetni
Zuschauer, der, -  néző
 

UNIT 3

Abenteuerfilm, der, -e  kalandfilm
ansteckend  fertőző
antworten  válaszolni
ausgezeichnet  kitűnő, kiváló
Ausstanzung, die, -en  kilyukasztás, kivágás
Ausstellung, die, -en  kiállítás

Autor, der, -en  író
bedruckt  nyomtatott
beeindruckend  mély benyomást keltő
begeistern  lelkesíteni
bekannt  ismert
berühmt  híres
berührend  megható
bestellen  rendelni
bewegend  mozgó
bewundern  megcsodálni
Bibliothek, die, -en  könyvtár
Bild, das, -er  kép
billig  olcsó
Boden, der, Böden  föld, padló
Buch, das, Bücher  könyv
Bücherfreund, der, -e  könyvbarát
Buchhandlung, die, -en  könyvkereskedés
Buchrücken, der, -  könyv hátoldala
Comic, der/das, -s  képregény
Decke, die, -en  plafon
direkt  közvetlenül
Drama, das, Dramen  dráma
dreidimensional  háromdimenziós
duften nach (Dat.)  vmilyen illat árad
einladen  meghívni
Eintrittspreis, der, -e  belépődíj
Ende, das  vége vminek
erholen, sich  kipihenni magát
erschaffen  alkot, teremt, létrehoz
erschüttert  megrázó, megrendítő
Erwachsene, der/die, -n  felnőtt személy
Erzählung, die, -en  elbeszélés
exzentrisch  furcsa, különc
Fernsehstar, der, -s  televíziós sztár
flapsig nyegle, hányaveti
Frage, die, -n  kérdés
furchtbar  iszonyú, borzalmas
gefallen  tetszeni
gehören (Dat.)  vkié
gemütlich  kellemes, otthonos
Generation, die, -en  generáció
grausam  kegyetlen, könyörtelen
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großartig  nagyszerű, óriási, remek
grotesk  furcsa, bizarr
handeln von (Dat.)  szó van valamiről
Heimkino, das, -s  házimozi
herausbringen  kihozni
hineinversetzen, sich  beleképzeli magát
Hoffnung, die, -en  remény
Illusion, die, -en  önáltatás, képzelődés
indisch  indai
Inhalt, der, -e  tartalom
Insel, die, -n  sziget
kitschig  giccses
Komödie, die, -n  vígjáték
Komponist, der, -en  zeneszerző
kopieren  másolni
Kreide, die, -n  kréta
Krimi, der, -s  krimi
kulturreich  kultúrában gazdag
Kunst, die, Künste  művészet
Künstler, der, -  művész
Kunstwerk, das, -e  művészeti alkotás
langweilig  unalmas
Leidenschaft, die, szenvedély
leidenschaftlich  szenvedélyes
lesenswert  elolvasásra érdemes, méltó
Leser, der, -  olvasó
Leseratte, die, -n  könyvmoly
letzter / letzte az utóbbi, utolsó
lieben  szeretni
Liebesfilm, der, -e szerelmes, romantikus film
Liebesgeschichte, die, -n  szerelmi történet
Lieblings-  kedvenc…
Lieblingsbuch, das  kedvenc könyv
Literatur, die  irodalom
Lust, die  kedv
lustig  vidám
malen  festeni
Maler, der, -  festő
Malerei, die  festészet
Märchen, das, -  mese
melancholisch  mélabús, búskomor
Modedesigner, der, -  divattervező

monoton  egyhangú
nachdenklich  elgondolkodó, töprengő
nehmen  fogni, venni, vinni
öffnen  nyitni
Oper, die, -n  opera
Parfum, das, -s  parfüm
persönlich  személyes
Politiker, der, -  politikus
Präsident, der, -en  elnök
Promi, der, -s  közismert személy
Publikum, das  közönség
querbeet  keresztül-kasul
rascheln  zizegni, zörögni
Regalreihe, die, -n  polcsor
Reisebegleiter, der, -  útitárs
Roman, der, -e  regény
romantisch  romantikus
Rührseligkeit, die, -en  érzelgősség
Sammler, der, -  gyűjtő
Sand,   der    homok
Sänger, der, -  énekes
schaffen  sikeresen elvégez, megcsinál vmit
schaurig  rémisztő, ijesztő
Schauspieler, der, -  színész
schief  ferde
schlecht  rossz
schrecklich  szörnyű, borzasztó
Schriftsteller, der, -  író
sehenswert  megtekintésre méltó, érdemes
Sessel, der, -  fotel
Skulptur, die, -en  szobor, szobrászat
sogar  sőt
spannend  izgalmas
Sportler, der, -  sportoló
stapeln, sich  halmozódni
stattfinden  megrendezésre kerül
stecken  eldugni, eltenni
stilgerecht  stílushoz illő
Straßenkünstler, der, -  utcaművész
Tagebuch, das, -bücher  napló
telefonieren  telefonálni
teuer  drága
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Thriller, der, -  thriller
Titel, der, - cím
traurig  szomorú
Tüte, die, -n  zacskó
umgeben  körülvenni
ungewöhnlich  szokatlan
unverschämt  szemtelen, pofátlan
Vermeidung, die, -en  elkerülés
vielfältig  sokrétű, válozatos
Virtuosität, die  virtozitás
waagerecht  vízszintes
während (Gen.)  mialatt
weltbekannt  világszerte ismert
Wenigleser, der, -  keveset olvasó személy
wenn  ha
Werk, das, -e wirken  mű
wirken  hatni valamire
witzig  vicces
wunderbar  csodálatos
Zeichentrickfilm, der, - rajzfilm
Zeitschrift, die, -en  folyóirat
Zeitung, die, -en  újság
Zelt, das, -e  sátor
zubereiten  elkészíteni
zuletzt  utojára, végül
 

HÖRTEXT

anders  másként, másképp
anfassen  megfogni, hozzányúlni
anpassen  igazítani
aufbewahren  megőrizni
aufdrehen   felcsavarni
aufregend  izgató
aufwachsen  felnőni
Ausstellung, die, -en  kiállítás
Behörde, die, -n  hatóság
bewachen  őrizni
bezahlen  kifizetni
bisschen; ein bisschen  kicsi, kicsit
bitter  keserű
buchen  lefoglalni

Dorf, das, Dörfer  falu
eindrucksvoll  hatásos, impozáns
entstehen  keletkezik, létrejön
Entwicklungsprojekt, das, -e  fejlesztési   
 projekt
erfrischen  felfrissíteni
erwischen  elfog, elkap
feindlich  ellenséges
Fleisch, das  hús
Gegenstand, der, -stände tárgy
Gegenwart, die  jelen (idő)
Gemälde, das, -  festmény
Geschichtsdorf, das, -dörfer  történelmi falu
Gesetz, das, -e törvény
Gewinn, der, -e  nyereség
greifen  elfogni, elkapni
hierherkommen  idejönni
hervorragend  kiváló, kiemelkedő
hungern   éhezni
initiieren  kezdeményezni, elindítani vmit
inmitten  közepén, középen
Jagd, die, -en  vadászat
jagen  vadászni
Jäger, der, -  vadász
Jurist, der, -en  jogász
Kette, die, -n  lánc
Kleidung, die  ruházat
Konzept, das, -e  vázlat, tervezet
Krokodil, das, -e  krokodil
lebend  elő
lecker  finom
leiden  szenvedni
leiten  vezetni
Medizinmann, der, -männer sámán,   
 varázsló, doki
Mensch, der, -en  ember
mitentwickeln  részt vesz a fejlesztésben
Naturschutz, der  természetvédelem
pflegen  ápolni
Reisende, der/die, -n  utazó személy
Rückzugsgebiet, das, -e  visszavonulási   
 terület
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Sammler, der, -  gyűjtő
Sammlung, die, -en  gyűjtemény
Schlange, die, -n  kígyó
schmecken  ízleni
Schmuckverkauf, der, -verkäufe    
 ékszereladás
schwer; schwer machen nehéz;    
 megnehezíteni
Seife, die, -n szappan
selbstbewusst  magabiztos, öntudatos
selbstverantwortlich  felelős saját magáért
selbstverständlich  magától értetődő,   
 természetes
Stamm, der, Stämme  törzs
Stiftung, die, -en  alapítvány
Straußenei, das, -er  strucctojás
Subkontinent, der, -e  szubkontinens
teilen, sich  osztozik vmin
Tier, das, -e  állat
Tierschutz, der  állatvédelem
traditionellerweise  hagyományos módon
tragen  viselni, hordani
trocken  száraz
überleben  túlélni
ungewöhnlich  szokatlan, rendkívüli
Ureinwohner, der, -  őslakos
verbessert  javított
verbieten  megtiltani
Vergangenheit, die  múlt
vergnügen, sich  szórakozni
verhaften  letartóztatni
verlieren  elveszíteni
vertreiben  elűzni
Volk, das, Völker  nép
Vorfahr, der, -en  felmenő, ős
Wasserhahn, der, -hähne  vízcsap
wasserspeichernd  vízgyűjtő
weitergeben  továbbadni
Wurzel, die, -n  gyökér
Wüste, die, -n sivatag
zahlen für (Akk.)  fizetni vmiért
zeigen  megmutatni

UNIT 4 

Ananas, die, -/-se  ananász
ändern, sich  megváltozni
anhaben  viselni
anprobieren  felpróbálni
Apfel, der, Äpfel  alma
Armband, das, -bänder  karkötő
Artikel, der, -  cikk, árucikk
Arzt, der, Ärzte  orvos
Aubergine, die, -n  padlizsán
ausgeben  kiadni
Ausverkauf, der, Ausverkäufe kiárúsítás
ausverkaufen  kiárúsítani, eladni
Ballerina, der, -s  balerina
Banane, die, -n  banán
bar; bar bezahlen készpénz; készpénzben   
 fizetni
Bargeld, das  készpénz; készpénzben fizetni
Bauer, der, -n  földműves
Bekleidung, die, -en  ruházat, öltözet
bequem  kényelmes
bezahlen  fizetni
billig  olcsó
Birne, die, -n  körte
Bluse, die, -n  blúz
brauchen  használni
deshalb  ezért
Ding, das, -e  dolog
einkaufen  bevásárolni
Einkaufstüte, die, -n  bevásárlószatyor
einladen  meghívni
entsetzt  elborzadt, megrémült
Erdbeere, die, - eper
Fisch, der, -e hal
frisch  friss
fühlen, sich  érzi magát valahogy
gefallen  tetszik
Geld, das; Geld abheben pénz; pénzt   
 leemelni
Gemüse,  zöldség
das Geschäft, das, -e üzlet
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Glück, das; zum Glück szerencse,    
 szerencsére
Größe, die, -n   méret
günstig e, -n  kedvező, előnyös
Gurke, die uborka
Gürtel, der, -  öv
Halskette, die, -n  nyaklánc
Handschuh, der, -e kesztyű
Hausarbeit, die, -en  házimunka
heimisch  hazai
Hemd, das, -en  ing
Hose, die, -n  nadrág
Hut, der, Hüte  kalap
irgendwas  valami
Jacke, die, -n  kabátka
Job, der, -s  munka, állás
Journalist, der, -en  újságíró
Karotte, die, -n  sárgarépa
Kasse, die, -n  kassza
kaufen  vásárolni
Kauflust, die  vásárlási kedv
kaufsüchtig  vásárlásmániás
Kirsche, die, -n  cseresznye
Klamotten, die (Pl.)  ruhák, cuccok, göncök
Kleid, das, -er  női ruha
Kleidung, die  ruházat
Knoblauch, der  fokhagyma
Kohl, der, -e  káposzta
kosten  kerül vmibe
Kunde, der, -n  vevő, vásárló
Laden, der, Läden  kisbolt
Lebensmittel, die (Pl.)  élelmiszer
Lebensmittelgeschäft, das, -e     
 élelmiszerbolt
lecker  finom
leer  üres
liegen  feküdni
Lust, die  kedv
Mantel, der, Mäntel  kabátka
Markenklamotten, die (Pl.)  márkás ruhák
Markt, der, Märkte  piac
meinen  gondolni, vélni

Melone, die, -n   dinnye
merkwürdig  különös, furcsa
mitnehmen  magával vinni
Modehaus, das, -häuser  divatház
Mütze, die, -n  sapka
niedrig  alacsony
Obst, das   gyümölcs
öffnen nyitni
öffnungszeiten, die (Pl.)  nyitvatartási idő
Ohrring, der, -e  fülbevaló
Orange, die, -n narancs
Paprika, der, -/-s  paprika
passen  illik, megy vmihez, méretben passzol
Pflaume, die, -n  szilva
Pfund, das, -e  font (fél kiló)
Portemonnaie, das, -s  pénztárca
Preis, der, -e  ára vminek
preiswert  jutányos, előnyös, olcsó
Pullover, der, -  pulóver
Pumps, der, -  magas sarkú cipő, körömcipő
Qualität, die  minőség
Radiosendung, die, -en  rádióadás
reduzieren  csökkenteni
reif  érett
Ring, der, -e  gyűrű
Rock, der, Röcke  szoknya
Salat, der, -e  saláta
Sandale, die, -n  szandál
sauer  savanyú
Schal, der, -s/-e   sál
schauen nézni
Schein, der, -e  bankjegy
schlecht  rossz
schließen  lőni
Schnittlauch, der  snidling, metélőhagyma
Schuh, der, -e  cipő
Schuld, die, -en  tartozás, adósság
shoppen gehen  vásárolni menni
silbern  ezüst
Sinn, der  értelem
Sonderangebot, das, -e  árleszállítás, akció
Sonnenbrille, die, -n  napszemüveg
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sparen  spórolni
Spinat, der  spenót
Stadtbummel, der, -  séta, nézelődés a   
 városban
steigen  emelkedik, felszáll
Sucht, die, Süchte  függőség
Supermarkt, der, -märkte szupermarket
Tasche, die, -n   szatyor
teuer  drága
Tomate, die, -n  paradicsom
T-Shirt, das, -s  póló
u. a. (unter anderem)  többek között
Umkleidekabine, die, -n próbafülke,   
 öltözőkabin
Unterwäsche, die  fehérnemű
verdorben  romlott
verkaufen  eladni
Verkäufer, der, -  eladó
verlieren  elveszíteni
Weintraube, die, -n  borszőlő
welk  hervadt, fonnyadt
Weste, die, -n  mellény
widmen  szentelni
wirklich  valóban
zahlen  fizetni
Zeit, die, -en  idő
Zitrone, die, -n  citrom
zurückbekommen  visszakapni
Zwiebel, die, -n  hagyma
 
 
Anblick, der, -e  nézés, pillantás
ändern, sich  változni
Angebot, das, -e   ajánlat
Argusaugen, die (Pl.)  árgus szemek
Christkind, das Kisjézus
 Einkaufszentrum, das, -zentren   
 bevásárlóközpont
Enkel, der, -  unoka
erfüllen  betölteni, teljesíteni
erscheinen  megjelenni
erzielen  megcélozni
Gedränge, das  tolongás

gleich  azonnal
jedenfalls  mindenesetre
kalkulieren  kiszámítani, kalkulálni
Kaufzurückhaltung, die  tartózkodó   
 magatartás vásárlástól
klar; alles klar  tiszta; minden tiszta
Krisenstimmung, die  válsághangulat
Laden, der, Läden  bolt
leeren, sich  kiürül
Menschenmasse, die, -n  embertömeg
Miete, die, -n  lakbér
Preis, der, -e  ár
Preisnachlass, der, -nachlässe     
 árengedmény
Ritual, das, -e szertartás, rituálé
 Schaufenster, das, -  kirakat
schmücken  díszíteni
Schnäppchen, das, -  alkalmi vétel
Shoppingmall, die, -s  pláza
sogenannt  úgynevezett
Sonderangebot, das, -e  árleszállítás, akció
sparen  spórolni
Spur, die, -en  nyom, maradvány
suchen  keresni
Tasche, die, -n  táska, zseb
Thanksgiving (engl.)  hálaadás
überbieten  többet kínál, ajánl vkinél, felülmúl
Umsatz, der, Umsätze  (áru-, pénz-)forgalom 
umsehen, sich  körülnézni
Verbraucher, der, - fogyasztó
 verdanken  köszönhet vkinek vmit
Vereinigten Staaten, die (Pl.)  Egyesült   
 Államok
verrückt  őrült
Weihnachtseinkaufssaison, die, -s    
 karácsonyi bevásárlószezon
weit; von weitem  messzi, távoli, széles;   
 távolból, messziről
Wirtschaftskrise, die, -n  gazdasági válság
Wunsch, der, Wünsche  kívánság
zumindest  legalábbis
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UNIT 5

Abgas, das, -e  kipufogógáz
Antarktis, die  Antarktisz
Art, die, -en   -féle, fajta
atemberaubend  lélegzetelállító
Atomkraftwerk, das, -e  atomerőmű
aufladen feltölteni
ausmachen  kikapcsolni
ausschalten  kikapcsolni
aussehen  kinézni
bedecken  befedni, beborítani
befinden, sich  található
bekannt  ismert
belebt  élő
benutzen  használni
bevor  mielőtt
bewundern  megcsodálni
bezeichnen  leírni
blasen  fújni
CO₂-neutral  szén-dioxid semleges
damalig  akkori
Dänemark (das)   Dánia
dänisch  dán
drehen, sich  forogni, pörögni
Drehung, die, -en  forgás
dünn  vékony
durchfließen átfolyni
Durchmesser, der, -  átmérő
durchziehen  áthúzni, átköltözni
dursten  szomjazni
Eiland, das, -e  kis sziget
einführen  bevezetni
einseifen  beszappanozni
einzig  egyetlen
Elektrogerät, das, -e  elektromos készülék
Entfernung, die, -en  távolság
enthalten  tartalmazni
entspringen  ered vhonnal
entwickeln  fejlődni
Erde, die  Föld
Erdoberfläche, die  Föld felszíne

Erdöl, das, -e  kőolaj
erhalten  kapni, megőriz
erneuerbar  megújuló
erzeugen  termelni, gyártani
Fahrzeug, das, -e  jármű
Feld, das, -er  mező, terep
feucht  nedves
Fluss, der, Flüsse  folyó
gerade  éppen
Gewinn, der, -e  nyereség
gewinnen  nyerni
Göttin, die, -nen  istennő
hoch magas
Holz, das  faanyag
hungern  éhezni
Indische Ozean, der  Indiai-óceán
Insel, die, -n  sziget
Klima, das, -ta  klíma
Klimawandel, der  klímaváltozás
Kofferraum, der, -räume  csomagtér
Kohle, die, -n  szén
Kohlekraftwerk, das, -e  szénerőmű
Kohlendioxid, das  szén-dioxid 
Körper, der, -  test
Küste, die, -n  tengerpart
Landschaft, die, -en  táj, vidék
lassen  hagyni, engedni
Lebewesen, das, -  előlény
legen, sich  lefeküdni
Licht, das, -er  fény
Luft, die  levegő
Lunge, die, -n  tüdő
Mantel, der, Mäntel  kabát
Meer, das, -e  tenger
meinen  gondolni, vélni
mitnehmen  magával vinni
möglich  lehetséges
Molekül, das, -e  molekula
Mond, der, -e  hold
Müll, der  szemét
münden  torkollik, folyik
Nadelwald, der, -wälder  fenyőerdő
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Nahrung, die  táplálék
nämlich  ugyanis, tudniillik
nennen  nevezni
nördlich  északi
Nordpol, der  Északi-sark
nutzen  használni
öffentlich  nyilvános, köz-
Ostsee, die  Keleti-tenger
Pflanze, die, -n  növény
Plastiktüte, die, -n  szatyor
pusten  fújni
Regenwald, der, -wälder  esőerdő
Regierung, die, -en  kormányzás
Rest, der, -e  maradék
riesig  hatalmas
Sauerstoff, der oxigén
 Säugetier, das, -e  emlősállat
schaden  kárt okozni
schädlich  ártalmas
Schiff, das, -e  hajó
schmeißen  kihajítani, kidobni
schmelzen olvasztani, olvadni
Schornstein, der, -e  kémény
Solaranlage, die, -n  napkollektor
sorgen für (Akk.)  gondoskodik vmiről, vkiről
ständig  állandó, folytonos
steigen  emelkedik, felszáll
Stickstoff, der  nitrogén
Stofftasche, die, -n  szövettáska
Strand, der, Strände  strand
Stroh,  das   szalma
Strom, der, Ströme  áram, elektromosság
südlich  déli
Tal, das, Täler  völgy
Teil, der ,-e rész
tief  mély
Treibgas, das, -e  hajtógáz
trennen  elválasztani
umgehen  elterjed, körbejár, kering
umwandeln  átváltoztatni
Umwelt, die  környezet
umweltfeindlich  környezetkárosító

umweltfreundlich  környezetbarát
unendlich  végtelen
Urlaubsparadies, das, -e  üdülőparadicsom
verändern  megváltoztni vmit
verbrauchen  fogyasztani, elhasználni
verbrennen  elégni
 verdorren  elszáradni
verfügbar  rendelkezésre álló
Verkehrsmittel, das, -  közlekedési eszköz
verlassen  elhagyni
verursachen  okozni
Vielfalt, die  sokféleség, sokszínűség
Vogel, der, Vögel madár
 Vorbild, das, -er  példakép
Waldgebiet, das, -e  erdő területe
warm  meleg
Wärme, die  melegség, hő
wärmen  melegíteni
Weltraum, der  világűr
Wind, der, -e  szél
Windenergie, die, -n  szélenergia
Windrad, das, -räder  szélkerék
Wüste, die, -n  sivatag
Zähneputzen, das  fogmosás
Zauberinsel, die, -n  varázssziget
zerstören  elpusztítani
zusammenhängend  összefüggő
 

HÖRTEXT

Affe, der, -n  majom
Ahn, der, -en  ős, előd
Alarmbereitschaft, die  riadókészültség
Angriff, der, -e  támadás
ausrotten  kiirt, kipusztít
Bauch, der, Bäuche   has
Bedingung, die, -en  feltétel
bereits  már
betroffen  érintett
blühen  virágzik
Büffel, der, -  bivaly, bölény
Busch, der, Büsche  bokor
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dank (Dat./Gen.)  vminek köszönhetően
Dorf, das, Dörfer falu
 draußen  kinn
einfach  egyszerű, szerény
einsam  magányos
Elefant, der, -en elefánt
Elefantenjagd, die, -en  elefántvadászat
erzählen  elmesélni
fein  finom
festhalten  kézzel megfog, tart vmit, vkit
fruchtbar  termékeny
Funk, der  rádió
fürchten, sich vor (Dat.)  tart, fél vmitő, vkitől
gefährlich  veszélyes
gehören zu (Dat.)  tartozni vhová
gelten als (Nom.)  vmilyennek számít, tartják
gemeinsam  közös
Giraffe, die, -n  zsiráf
herrschen  uralkodni
herumlaufen  körbefutni
Hilfe, die, -n; Hilfe holen segítség; segítséget  
 hozni
Hochebene, die, -n  fennsík
Hof, der, Höfe  udvar
in puncto  vmit illetően, vmire vonatkozóan;  
 erre nézve
Jagd, die, -en  vadászat
Jäger, der, -  vadász
jährlich  éves
Job, der, -s munka, állás
Kontakt, der, -e; in Kontakt stehen    
 kapcsolat; kapcsolatban állni
Krieger, der, -  vitéz, harcos
Land, das, Länder  ország
leben  élni
Lebensweise, die, -n  életmód
lieben  szeretni
Löwe,  der,  -n  oroszlán
Mensch, der, -en  ember
modern  modern
Nachbarrevier, das, -e  szomszédos körzet,  
 terület
Nationalpark, der, -s  nemzeti park

Naturkenntnis, die, -se  természetismeret
Naturreservat, das, -e  természetvédelmi   
 terület
Naturschutz, der  természetvédelem
Notfall, der, -fälle szükséghelyzet
obwohl  bár, habár
ohne (Akk.)  nélkül
Ranger, der, -   őr
Schlange, die, -n   kígyó
Schutz, der védelem
schützen  védeni
Schutzgebiet, das, -e  védett terület
Schwarzmarkt, der, -märkte  feketepiac
Sonnenuntergang, der, -untergänge    
 naplemente
Sorge, die, -n t aggodalom
Spagat, der/das, -e  spárga
staatlich  állami
Staatsfläche, die, -n  állami terület
stolz  büszke
Stoßzahn, der, -zähne  agyar
Streifen, der, -  csík
Tier, das, -e  állat
töten  megölni
umkommen  meghalni
umliegend  környező
Umstellung, die, -en   átállítás, változtatás
unterscheiden különbözik
 sich unterstützen támogatni
untertauchen  alámerülni
unterwegs  úton
verboten  tilos
Vergangenheit, die  múlt
versuchen  okozni
Volk, das, Völker  nép
voraus sein  megelőzni
Wahrnehmung, die, -en  érzékelés, észlelés
warnen  figyelmeztetni, óva inteni
wegen (Gen.) z  miatt
wild  vad
Wilddieb, der, -e  orvvadász
Wilderer, der, -  orvvadász
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Wildhüter, der, -  vadőr
Wildnis, die, -se  vadon
wissen  tudni
Wohl, das; zum Wohl jóllét; Egészségedre!
Zebra, das, -s  zebra
züchten  tenyészteni
Zukunft, die  jövő
zwischen  között

 UNIT 6

absolvieren  elvégez, befejez, teljesít
Akku, der, -s  akkumulátor
Alltag, der  hétköznap(ok), mindennap(ok)
Anlass, der, Anlässe  alkalom
annehmen  elfogadni
Anrede, die, -n  megszólítás
Anruf, der, -e  telefonhívás
anrufen  felhívni telefonon
anschließen  csatol, mellékel, összekapcsol
anstößig  illetlen
aufnehmen  felvenni
aufwachsen  felnőni
ausgebildet  képzett
ausschalten  kikapcsolni
bearbeiten  feldolgozni
bedienen  kiszolgálni
Bedürfnis, das, -se  igény
befinden,  található
sich befriedigen  kielégíteni
beherrschen  uralkodni
benutzen  használni
berühmt  híres
berührend  megható
bescheren  ajándékozni
besonders  különösen, rendkívüli
bezahlbar  megfizethető
blitzschnell  villámgyors
Bügeleisen, das, -  vasaló
bügeln  vasalni

digital  digitális
Ding, das, -e  dolog
dringend  sürgős, halaszthatatlan
ehrgeizig  törekvő, becsvágyó
eigenständig; eigenständig önálló;   
 önálllóan gondolkodó
denkend  átvenni
entgegennehmen  fejleszteni
entwickeln  feltalálni
erfinden  feltaláló
Erfinder, der, -  megalkotni, előállítani
erstellen  távirányító, távvezérlés
Fernbedienung, die, -en  tévézni
fernsehen  munkából elengedni
freigeben  született
geboren  tárgy
Gegenstand, der,  tartozni vhová
Gegenstände  valamilyennek tartják, számít
gehören zu (Dat.)  készülék
gelten als  edény
Gerät, das, -e  szokásos, megszokott
Geschirr, das, -e gewohnt  köszöntési forma
Grußformel, die, -n háztartási készülék
Haushaltsgerät, das, -e  előállítani
herstellen  ifjúsági adás
individualistisch  templom
Jugendsendung, die, -en      
 fogyasztásközpontú
Kirche, die, -n  kórház
konsumorientiert  kör
Krankenhaus, das, -häuser  hűteni
Kreis, der, -e  hűtő
kühlen  töltőkészülék
Kühlschrank, der, -schränke  hagyni,   
 engedni
Ladegerät, das, -e  élelmiszer
lassen  üres
Lebensmittel, die (Pl.)  kölcsönözni
leer  teljesítmény
leihen  megoldani
Leistung, die, -en  piac
lösen  anyagias, materialista
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Markt, der, Märkte  vásár
materialistisch  több feladatot ellátó személy
Messe, die, -n   hír
Multitasker, der, -  bebizonyítani, igazolni
Nachricht, die, -en  navigációs rendszer
nachweisen  idegesíteni
Navigationssystem, das, -e  háló
nerven  újdonság
Netz, das, -e  használni
Neuheit, die, -en nutzen  bár,habár
obwohl  nyitott
offen  nyilvános, köz-
öffentlich  nyilvánosság
öffentlichkeit, die  személyi igazolvány
Personalausweis, der, -e  sajtóképviselő
Pressevertreter, der, -  bemenni
reingehen  óriási, hatalmas
riesengroß  garbós pulóver
Rollkragenpulli, der, -s  piszmogni,   
 pepecselni
rumtüfteln  szandál
Sandale, die, -n  küldeni
schicken  egyszerű, szerény
schlicht  ékszer
Schmuck, der   íróasztal
Schreibtisch, der, -e  lépés
Schritt, der, -e  gyenge
schwach  sms-ezni
simsen  ülni
sitzen  kételkedő
skeptisch  napos
sonnig játékkonzol
Spielkonsole, die, -n  mosogatni
spülen  mosogatógép
Spülmaschine, die, -n  törzs
Stamm, der, Stämme  származni
stammen  állandó, folytonos
ständig  erő
Stärke, die, -n  megrendezésre kerül
stattfinden  porszívó
Staubsauger, der, -  állni
stehen  meghalni

sterben  kutatni, keresgélni
stöbern  zavarni
stören  áram, elektromosság
Strom, der, Ströme täglich  naponta
tätig  tevékeny
telefonieren  telefonálni
teuer  drága
trocken  száraz
trotzdem  ennek ellénre
Turnschuh, der, -e tornacipő
 überschätzen  túlértékelni
ungeduldig  türelmetlen
unterhalten, sich  szórakozni, beszélgetni
Unterhaltung, die, -en  szórakozás
Unterhaltungselektronik, die     
 szórakoztatóelektronika
Unternehmen, das, -  vállalkozás
verbal  szóbeli, verbális
verpassen  lemarad, lekésik vmiről
verschicken  elküldeni
verwenden  fel(használni)
Vorbild, das, -er   példakép
vorstellen, sich  elképzelni
warum  miért?
waschen  mosni
Waschmaschine, die, -n mosógép
 wegschauen  elnézni, félre nézni
wenig  kevés
wichtig  fontos
Wohlstand, der  jólét, jómód
zeigen  megmutatni
Zeitung, die, -en újság
 zurückrufen  visszahívni
zurücktreten  visszalépni
zusammenschrauben  összecsavarozni
 

HÖRTEXT

Anfang, der, Anfänge   kezdet
anschließen csatol, mellékel, összekapcsol
aufladen  feltölteni
ausfallen  kiesik a munkából
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Autoindustrie, die, -n  autóipar
Automobil, das, -e  gépkocsi
Batterie, die, -n  elem
beweglich  mozgó
brennen  égni, égetni
damit  azzal
davonziehen  elvonul, elköltözik
drehen, sich  megfordulni
Drehmoment, das, -e  nyomaték
drin  benn
Druck, der, Drücke/-e  nyomás
einzig  egyetlen
elektrisch  elektromos
Elektroflitzer, der, -  elektromos autó
Energiesparen, das  energiatakarékosság
entwickeln  fejleszteni
Entwicklungsbudget, das, -s  fejlesztési   
 kötségvetés
Familienwagen, der, -  családi autó
finanzieren   finanszírozni
fließen  folyni
funktionieren működni
 garantieren  garantálni
Geheimnis, das, -se  titok
geheizt  fűtött
gekühlt  hűtött
geräuschlos  zajtalan
grün  zöld
hergeben  átad, átnyújt
Integration, die, -en  beilleszkedés, integráció
je nachdem  attól függően
Kaufpreis, der, -e vételár
Kern, der, -e  mag
Klimafreund, der, -e  éghajlatbarát modell
klimafreundlich  éghajlatbarát
Kraft, die, Kräfte  erő
kraftvoll  erős
Langstreckenfahrer, der, -  kamionsofőr
Magnetfeld, das, -er  mágneses mező
Motor, der, -en   motor
Motorentwicklung, die, -en motorfejlesztés
Netz, das, -e  háló

passieren  megtörténik, előfordul
Pfeil, der, -e  nyíl
Prominenz, die  közismert személyek
PS = Pferdestärke, die, -n  lóerő
sanft  enyhe,szelíd
schließlich   végül, utoljára
schnell gyors(an)
schnittig  jóvágású
Serienproduktion, die, -en  szériagyártás
Spaßfaktor, der, -en  vezetési élmény
statt  helyett
Steckdose, die, -n  konnektor
stehen bleiben  állva maradni
Stromanschluss, der, -anschlüsse    
 áramkapcsolat
Stromladung, die, -en   áramfeltöltés
Tanköffnung, die, -en üzemanyag betöltő   
 nyílás 
Teil, das, -e  rész
temperaturgeregelt  hőmérsékletszabályozott
überhitzen  túlfűteni
verschleißfrei  kopásmentes
voll  tele
wahr  valódi
Weg, der, -e winzig  út
ziehen apró, pici
Ziel, das, -e  húzni, cél

 

WORKBUCH 1

Anfang, der, Anfänge; von Anfang an   
 kezdet; a kezdetektől
Ansatz, der, Ansätze  kiindulás, kezdet
anziehen  felöltöztetni
Anzug, der, Anzüge  öltöny
auf jeden Fall  mindenesetre
ausgebildet  képzett
beeindrucken  mély benyomást tesz vkire
behindert  rokkant
Behinderte, der/die, -n  rokkant személy
Behinderung, die  fogyatékosság
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bei   -nál, nél
Bevölkerung, die, -en  népesség
bewegen  mozgatni
Bewegung, die, -en  mozgás
bewegungsunfähig  mozgásképtelen
blind  vak
Bühne, die, -n  színpad
Durchschnittsalter, das  átlagéletkor
echt  eredeti, valódi
eigen  saját, külön
eilig; es eilig haben  sietős; sietős dolga van
eindrucksvoll  hatásos, impozáns
einsam  magányos
Elektromotor, der, -en  elektromotor
empfehlen  ajánlani
entspannt  nyugodt, pihent
Erfahrung, die, -en  tapasztalat
Erfinder, der, -  feltaláló
Erfolg, der,-e  siker
Erfüllung, die; in Erfüllung  gehen   
 megvalósulás; megvalósul, teljesül
erkennen  felismerni
erklären  elmagyarázni
erproben  kipróbálni
Explosion, die, -en  robbanás
führen  vezetni
Geburt, die, -en; von Geburt an születés;  
 születésétől kezdve
Gegenstand, der, Gegenstände  tárgy
Gepäck, das, -e  csomag
Geheimnis, das, -se  titok
geistig  szellemi
Gelenk, das, -e izület, csukló
gelingen  sikerül vmit megcsinálni
gerade  pont éppen
gewinnen  nyerni
 Gipfel, der, -  tető, csúcs
glauben  hinni
halten  tartani
hochkomplex  nagyon bonyolult
humanoid  emberszerű
integrativ  egyesíthető, összevonható

integrieren  beilleszteni, összevonni
inzwischen  időközben
kämpfen  harcolni, küzdeni
kaum  alig
Kommunikationsfähigkeit, die, -en    
 kommunikációs készség
körperlich  testi
Kraft, die Kräfte  erő
Kraftanstrengung, die, -en  erőfeszítés
Krankenpflege, die  betegápolás
künftig  jövőbeli
Landmine, die, -n  akna
laufen  futni
leben élni
Lebenserwartung, die, -en  várható   
 élettartam
Lebensunterhalt, der  megélhetés
Maschinenwesen, das, -  gépgyártás,   
 gépészet
Medaille, die, -n  érem
Mensch, der, -en  emberszerű
Muskelkraft, die, -kräfte  izomerő
nachdem  miután
Nichtbehinderte, der/die, -n  nem   
 fogyatékos, ép személy
nützlich  hasznos
Ort, der, -e  hely
Paralympics, die (Pl.)  Paralimpiai Játékok
Person, die, -en  személy
pflegen  ápolni
Physiotherapeut, der, -en  gyógytornász,   
 fizioterapeuta
querschnittsgelähmt  harántbénult
Regierung, die, -en kormányzás
realisieren  megvalósít, teljesít
Sänger, der, -  énekes
setzen auf (Akk.)  ültet vhová
Sommer, der, - nyár
Stadtteil, der, -e  városrész
Stärke, die  erő
Stück, das, -e  darab
tragen  viselni
Traum, der, Träume  álom
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überaltert  elöregedett
umgehen  bánni vkivel
umgekehrt  fordítva
Umkleide, die, -n  próbafülke
umsetzen   átalakítani, átültetni
Unfall, der, Unfälle  baleset
ungeahnt  nem várt, nem remélt
unterstützen  támogatni
verdienen  pénzt keresni
vergangen  elmúlt
verleihen  kölcsönözni
verlieren  elveszíteni
vermissen  hiányol, nem talál
verzichten auf (Akk.)  lemondani vmiről
wachsen  mosni
wahr  igaz, valóságos
während (Gen.)  mialatt
Weg, der, -e; sich auf den Weg machen  
 út; útra kelni, elindulni
Weltrekord, der, -e  világrekord
Wille, der  akarat
Zukunft, die  jövő
zurückschrecken  visszahőköl, visszariad

WORCHBUCH 2

Anfang, der, Anfänge  kezdet
ansehnlich  jelentős, tekintélyes
Anspruch, der, Ansprüche  igény
Antwort, die, -en  válasz
ästhetisch   esztétikus
attraktiv  vonzó, kedvező
auftreten  fellépni, megjelenni
Auge, das, -n  szem
auserwählen  kiválasztani
aussehen  kinézni
Aussehen, das kinézet
Band, das, Bänder  karkötő
bedeuten  jelenteni
Bedürfnis, das, -e  igény, vágy
begleiten  elkísérni
Begriff, der, -e  fogalom

Bein, das, -e  láb
Berühmtheit, die; hírnév
zur Berühmtheit werden  híressé válni
bringen  hozni
Brust, die, Brüste  mell, mellkas
bunt  színes
Chirurgie, die  sebészet
denken  gondolni
Einfluss, der, Einflüsse befolyás
entsprechen  megfelel vminek
entstehen  keletkezik, létrejön
Entwicklung, die  fejlődés, fejlesztés
erst  csak
erweitern  bővíteni
etwas valami
erzählen elmesélni
erzielen  megcélozni
fast  majdnem
finden  találni
Fotosammlung, die, -en  fotógyűjtemény
geehrt  tisztelt
gefallen  tetszeni
Gegenzug, der, -züge  viszonzás
Geld, das  pénz
Gelenk, das, -e  izület, csukló
gelingen  sikerül vmit megtenni
gelten  ér, számít, érvényes
genügen  elég, elegendő
gepflegt  ápolt
Geschäftsführer, der, -  üzletvezető
geschoren  megnyírt, borotvált
Gewinn, der, -e  nyereség
gleich  azonnal
Glück, das  szerencse
halb  fél
halbjährig  féléves
Hals, der, Hälse torok, nyak
 Halskette, die, -n  nyaklánc
hasten  siet, rohan
Haut, die  bőr
helfen  segíteni
herkommen  jön vhonnan, származni
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hinzu  hozzá
hoffen  remélni
Jugendlichkeit, die  ifjúság
kahl  kopasz
kennen lernen  megismerni
Kinn, das, -e  áll
Kopfschmuck, der,  fejdísz
Körper, der, - test
Kunde, der, -n  vásárló, vevő
Leben, das  élet
legen, sich  lefeküdni
leider  sajnos
Liebe, die  szeret, szerelem
Makel, der  hiba, szeplő
Makellosigkeit, die  hibátlanság,    
 szeplőtlenség
medizinisch   gyógyászati, orvosi
Mensch, der, -en  ember
Messer, das, -  kés
mindestens  legalább
Mitarbeiter, der, -  munkatárs
Moderator, der, -  műsorvezető
nachhelfen  korrepetálni
nämlich  ugyanis, tudniillik
Nase, die, -n  orr
notwendig  szükséges
oftmals  sokszor
Ohrläppchen, das, -  fülcimpa
Ohrring, der, -e  fülbevaló
Patient, der, -en  beteg, páciens
pflegen  ápolni
profitieren  profitálni, nyerni
Raum, der, Räume  tér, terem
Reich der Mitte, das  harmadik birodalom
reisen  utazni
Ringspirale, die,-n  gyűrűs spirál
Risiko, das, Risiken  kockázat
sagen  mondani
sanft  kedves, szelíd, finom
schaffen  sikeresen elvégez, megcsinál vmit
schick  csinos
schlank  vékony

Schmuck, der  ékszer
schön  szép
Schönheit, die  szépség
Schönheitschirurgie, die  plasztikai sebészet
Schönheitsideal, das, -e  szépségideál
Schönheitsoperation, die, -en  plasztikai  
 műtét
Schönheitsunternehmen, das, -  kozmetikai  
 vállalkozás
Schönheitswachstum, das    
 szépségnövekedés
schreiben  írni
schwer  nehéz
Sehnsucht,  die  vágy
Selbstwertgefühl, das, -e  önérzet,   
 önbecsülés
silbern  ezüst
spannend  izgalmas
spendieren adományozni
Stamm, der, Stämme  törzs
steigern  fokozni, növelni
stolz  büszke
Suche, die  keresés
suchen  keresni
teuer  drága
toll  nagyszerű, remek
tragen  viselni
Traum, der, Träume  álom
überhaupt  egyáltalán
überraschen  meglepni
überwinden  leküzdeni, legyőzni
Umhang, der, Umhänge  körgallér, perelin
unter  alatt
unter anderem  többek között
unternehmen  vállalkozni
verändern   megváltoztatni
verbreiten  szélesíteni
verfälschen  meghamisítani
verschieden  különböző
Vertrag, der, Verträge   szerződés
verwandeln megváltoztatni, átalakítani
Welt, die, -en  világ
Weltreise, die, -n  világkörüli út
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Wirtschaftswachstum, das  gazdasági   
 növekedés
wissen  tudni
woanders  hol máshol
Zeichen, das, -; ein Zeichen setzen  jel,  
 irányt mutat
zunehmen  hízni

WORKBUCH 3

abholen  elhozni, érte menni
es auf jemanden abgesehen haben    
 kiszúr, kipécéz vkit
Account, der  számla
Alltag, der  mindennap(ok), hétköznap(ok)
Anfang, der, Anfänge; von Anfang an   
 kezdet; a kezdetektől
Angabe, die, -n vmi közlése, megadása
Angst, die Ängste; Angst haben  félelem,  
 félni
anschauen, sich  megnézi magának
anvertrauen, sich  nyilatkozni
arbeiten  dolgozni
Aufklärungsprogramm, das, -e     
 felvilágosítóprogram
auftauchen  felmerül
Auge, das, -n  szem
ausdrucken   kinyomtatni
ausgerechnet  épp(en), pont
auswählen kiválasztani
Bedenken haben  kétségei vannak
beispielsweise  a példa kedvéért
belegen  beborít, rátesz
beleidigen  megsérteni
Beleidigung, die, -en  sértés
Bemerkung, die, -en  megjegyzés
beschimpfen  szidni
besitzen  van vmije, birtokolni
betreffen  érint, illet, vonatkozik vmire, vkire
Betreiber, der, -  üzemeltető
betroffen  érintett
Betroffene, der/die, -n érintett személy
blöd  ostoba

bloßstellen  nevettségessé tesz, megszégyenít
buchen  lefoglalni
ein bisschen kicsit
einfach  egyszerű
eingeben  beadni, betáplál gépbe
Empfänger, der, -  átvevő, címzett
entfernen  távolodik
entschuldigen, sich  bocsánatot, elnézést  
 kérni
Entwicklung, die, -en  fejlesztés, fejlődés
ermitteln  kinyomozni, kideríteni
ermöglichen  lehetővé tenni
Fahrkarte, die, -n  menetjegy
fassen  megfog, elkap
fernsehen  tévézni
Fernsehen, das  tv, televízió
fett  zsíros, kövér
fies  ronda, undorító
finden találni
Folge, die, -n  következmény
fragen  kérdezni
Freundschaft, die, -en; Freundschaft 
schließen  barátság; barátságot kötni
Freizeit, die  szabadidő
froh  boldog
fühlen, sich  érzi magát valahogy
gegen  ellen
gehören zu (+ Dat.)  tartozni vhová
gemeinsam  együtt
Geschäfte tätigen  üzletet kötni
Geschäftsmann, der, Geschäftsleute    
 üzletember
Gesetz, das, -e  törvény
gesperrt  lezárt
Gespräch, das, -e; ein Gespräch führen  
 beszélgetés; beszélgetést folytat
Halbinsel, die, -n félsziget
Haushalt, der, -a  háztartás
hinterlassen  maga mögött hagy
hören  hallani
Internetanschluss, der, -anschlüsse    
 internet csatlakozás
Internetnutzung, die  internethasználat
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Jugendliche, der/die, -n  fiatalság
kaufen  vásárolni
klären  tisztázni
kopieren  másolni
Kuh, die, Kühe tehén
Lage, die, -n; in der Lage sein  helyzet;   
 helyzetben van
Land, das, Länder  ország
leiden szenvedni
 lesbar  olvasható
lesen  olvasni
liegen  feküdni
löschen  törölni
Medien, die média
missbrauchen  visszaél vmive, kihasznál vmit
Mitglied, das, -er  tag
Möglichkeit, die, -en  lehetőség
Nachrede, die, -n  híresztelés, rágalom
nachweisbar  bizonyítható, igazolható
Netz, das, -  háló
Netzwerk, das, -e  hálózat
nutzen  használni
öffentlich  nyilvános, köz-
offline  offline
online  online
Opfer, das, -  áldozat
Person, die, -en  személy
Phänomen, das, -e  jelenség
problemlos  problémamentes
Profilseite, die, -n  profil
rankommen  közelebb jön, hozzáfér
Rand-Phänomen, das, -e  marginális   
 jelenség
Rang, der, Ränge  rang, beosztás
Realität, die  valóság
Regierung, die, -en kormányzás
 reinstellen  beállítani
Reise, die, -n  utazás
Ruf, der  hírnév
rund  kerek
Sachverhalt, der, -e  tényállás
schnell  gyors(an)

seelisch  lelki
Sekte, die, -n   szekta
sichtbar látható
sozial  szociális
sperren  lezárni
Spur, die, -en  nyom
Staat, der, -en  állam
staatfinden  megrendezésre kerül
steigen  emelkedik, felszáll
Stiftung, die, -en  alapítvány
stinken  bűzlik
Studie, die, -n  tanulmány
Sucht, die, Süchte  függőség
Täter, der, -  elkövető, tettes
Tisch, der, -e  asztal
übel  rossz, kellemetlen
unerkannt  ismeretlen
unpersönlich  személytelen
verbessern  javítani
Verbrechen, das, -  bűncselekmény
verbreitet  elterjedt
verdauen  megemészteni
verkaufen  eladni
Verkehrsverbindung, die, -en  közlekedési  
 összekötés
verlaufen  lezajlik, eltűnik
verletzen  megsérteni
verleumden  rágalmazni
verlieren  elveszíteni
vernetzt  hálózathoz csatlakoztatott
vernichten  megsemmisíteni
versenden  elküldeni
versuchen  megpróbálni
virtuell  virtális
wegstecken   elrejteni, eldugni
weinen  sírni
Weltbevölkerung, die  a világ népessége
weltweit  világszerte
wenden, sich an (+ Akk.)  fordulni vhová
werben  megpályázni
Wissenschaftler, der, -  tudós
Zahl, die, -en szám
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zahlreich  számos
zeigen megmutatni
Zeitschlucker, der, időnyelő 
 

WORKBUCH 4

Arbeit, die, -en Arbeitslosigkeit, die    
 munka
arm  munkanélküliség
Ärmste, der/die, -n  szegény
Armut, die  szegény személy
ausgesetzt  szegénység
aussetzen  vminek ki van téve
Baum, der, Bäume  kitesz vminek
bedeuten  fa
beginnen  jelent vmit
Begründer, der, -  elkezdeni
bekommen  alapító
Besitz, der, -e  kapni
bewaffnet  tulajdon
Blinde, der/die, -n  felfegyverzett
Blutspender, der, -  vak személy
ehrlich  véradó
eintreten  őszinte
Energiekrise, die, -n  belépni
Engel, der, -  energiaválság
entschließen, sich  angyal
eröffnen  elszánja magát, elhatározni vmit
Finanzkrise, die, -n  megnyitni
fortsetzen  pénzügyi válság
Friedensnobelpreis, der, -e  folytatni
fühlen, sich  Nobel-békedíj
Geld, das  érzi magát valahogy
genügen  pénz
gerecht  elég, elegendő
Gesundheitszustand, der  igazságos
Gewalt, die, -en  egészégügyi állapot
Gewand, das, Gewänder erőszak
 heutzutage  köntös
Hilfe, die; Erste Hilfe  manapság
Holz, das  segítség; elsősegély
hungern  faanyag

Hungrige, der/die, -n  éhezni
Jahrhundert, das, -e  éhező személy
Klimawandel, der  évszázad
Korruption, die  klímaválozás
Krankheit, die, -en  korrupció
Krieg, der, -e  betegség
Kriminalität, die háború
 kümmern, sich  bűnözés
Lage, die, -n  foglalkozni vmivel
leben helyzet
Lebenswerk, das, -e  élni
Leprakranke, der/die, -n  életmű
lösen  leprás
melden  megoldani
Menschenrechte, die (Pl.)  jelenteni
Missionarinnen der  emberi jogok
Nächstenliebe, die (Pl.)  felebaráti szeretet  
 hittéritőnői
Müll, der; Müll trennen  szemét,    
 szétválogatja a szemetet
Nahrungsmittel, das, -  táplálék
Niere, die, -n  vese
Obdachlose, der/die, -n  hajléktalan
Orden, der, - rend
Organspender, der, -  szervadományozó
persönlich  személyes
Preis, der, -e  ár
reich  gazdag
sagen  mondani
schlagen  ütni
schlecht  rossz
schwierig  nehéz
seligsprechen boldoggá avatni
 Sorge, die, -n  aggodalom
sparen  spórolni
Spendenorganisation, die, -en     
 adományozó szervezet
Sterbehaus, das, -häuser  halottasház
sterben an (+ Dat.)  meghalni vmiben
Sterbende, der/die, -n  haldokló
Stil, der, -e stílus
Terrorismus, der  terrorizmus
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Tier, das, -e  állat
Tod, der halál
tun  csinálni, tenni
Umwelt, die  környezet
ungeliebt  nem szeretett
ungewollt akaratlan
Unterschied, der, -e  különbség
unversorgt  ellátatlan
verbessern  javítani
Verbreitung, die, -en  elterjedés
Verkrüppelte, der/die, -n   rokkant személy
verzichten auf (+ Akk.)  lemondani vmiről
Volontär, der, -e  gyakornok
Vorbild, das, -er  példakép
wachsen nőni
Wald, der, Wälder  erdő
 wegwerfen eldobni
Weltbevölkerung, die  a világ népessége
Wirtschaftskrise, die, -n  gazdasági válság
Wissenschaftler, der, -  tudós
zahlreich számos
zerstören  pusztítani
Zerstörung, die   pusztítás
zwischen  között


