
Grammatik Aktiv B1 

Szószedet 

 

abfahren  (rh.) (el)indul 

abnehmen (rh.) lefogy; levesz 

achten auf + A figyel vmire 

Aktion, die, -en  akció 

als/wenn amikor 

Anfang, der, -(e)s, -ë kezdet 

anmelden sich für + A beiratkozik vmire 

Apotheke, die, -n gyógyszertár 

ärgern sich über + A bosszankodik vmin 

ausleeren kiürít 

Bäckerei, die, -en pékség 

Backwarenabteilung, die, -en pékáruosztály 

bald hamarosan 

Befehl, der, -s, -e parancs, utasítás 

befehlen (rh.) megparancsol 

bellen ugat 

beschäftigen sich mit + D elfoglalja magát vmivel 

bestellen (meg)rendel 

bevor mielőtt 

Bilderbuch, das, -(e)s, -̈er képeskönyv 

bitten (rh.) kér 

Blumenstrauß, der, -es, -ë virágcsokor 

blühen virágzik 

BRD, die Német Szövetségi Köztársaság = NSZK 

bringen (rh.) hoz 

Chance, die, -n  esély, lehetőség 

Chef, der, -s, -s főnök 

dabei közben 

dankbar hálás 



dann/danach  azután 

davor előtte 

Demonstration, die, -en  tüntetés 

den ganzen Tag egész nap 

denken (rh.) gondol 

denken an + A gondol vmire 

dieses Jahr idén 

Ding, das, -(e)s, -e/-er dolog, holmi 

diskutieren mit +D vitatkozik vkivel 

diskutieren über + A megvitet vmit 

Dom, der, -(e)s, -e  dóm, székesegyház 

ehrlich őszinte 

empfehlen (rh.) ajánl 

engagieren sich für + A kiáll vmiért 

Ergebnis, das, -ses, -se eredmény 

erinnern sich an + A emlékszik vmire 

erlauben  megenged 

Erlaubnis, die, -se  engedély 

Erlebnis, das, -ses, -se  élmény 

erzählen von + D mesél vmiről 

es gibt  (rh.) van, létezik 

fahren (rh.) utazik 

fantastisch fantasztikus 

Feuerwehr, die, -en tűzoltóság, tűzoltók 

finden  (rh.) talál 

Fischer, der, -s, - halász, horgász 

Flasche, die, -n üveg, palack 

fragen nach +D kérdez vmiről 

freuen sich auf + A örül vminek (jövő) 

freuen sich über + A örül vminek (jelen + múlt) 

früher korábban 



Fußballschuhe, die (tsz.) focicipő 

Gebäck, das, -(e)s  (apró)sütemény 

Gebäude, das, -s, -  épület 

gelingen (rh.) sikerül 

Gemälde, das, -s, -  festmény 

gerade  éppen 

Geschenk, das, -(e)s, -e ajándék 

Grafik, die, -en grafikon 

halten (rh.) tart 

hängen akaszt/lóg 

hoffen  remél 

höflich udvarias 

immer  mindig 

ins Ausland külföldre 

interessieren sich für + A érdeklődik vmi iránt 

jeden Tag minden nap 

joggen kocog 

Koffer, der, -s, - bőrönd 

kommen (rh.) jön 

Konditorei, die, -en cukrászda 

kümmern sich um + A törődik vmivel 

langhaarig hosszú hajú 

Lärmschutz, der, -es zajvédő 

legen / sich legen fektet/lefekszik 

letztes Jahr tavaly 

liegen fekszik, hever 

Lippenstift, der, -(e)s, -e (ajak)rúzs 

Mechaniker, der, -s, - szerelő 

modisch divatos 

montags hétfőnként 

Müll, der, -s szemét 



nachdem  miután 

nächstes Jahr jövőre 

nennen (rh.) nevez, hív 

nie soha 

Nudel, die, -n tészta 

Olympiasieger, der, -s, - olimpiai bajnok 

Ordner, der, -s, - iratrendező 

Öffnungszeit die, -en  nyitvatartási idő 

Papierkorb, der, -(e)s, -ë szemeteskosár 

Pfeife, die, -n síp 

planen tervez 

Polizei, die rendőrség 

präsentieren bemutat 

Präsident, der, -en, -en elnök 

Produktion, die, -en termelés, gyártás 

Qualität, die, -en minőség 

raten (rh.) tanácsol 

Rauch, der, -(e)s  füst 

rauchen dohányzik 

Realität, die, -en valóság 

ruhig nyugodt 

Salatsoße, die, -n  salátaöntet 

schälen hámoz 

scheiden (rh.) vág 

schmücken díszít 

Schnitzel, das, -s, - (hús)szelet 

Schweiz, die Svájc 

servieren felszolgál 

setzen / sich setzen ültet/leül 

Smartphone, das, -es, -es okostelefon 

spannend izgalmas 



sportlich  sportos 

sprechen mit + D beszél vkivel 

sprechen über + A beszél vmiről 

springen (rh.) ugrik 

Sprung, der,  -(e)s, -̈e ugrás 

städtisch városi 

stehen (rh.) áll 

steigen (rh.) mászik, emelkedik 

stellen / sich stellen állít/áll 

Straßenverkehrsordnung, die Közlekedésrendészeti Szabályzat = 

KRESZ 

teilnehmen an + D részt vesz vmin 

telefonieren mit + D telefonál vkivel 

träumen von + D álmodik vmiről 

traurig szomorú 

trennen válogat 

Treppe, die, -n lépcső 

trinkbar iható 

Türkei, die Törökország 

unfreundlich barátságtalan 

unglücklich boldogtalan 

Universität, die, -en  egyetem 

unmöglich lehetetlen 

unterschreiben (rh.) aláír 

USA, die USA 

überzeugt sein von + D meg van győződve vmiről 

verbieten (rh.) megtilt 

versprechen  megígér 

versuchen  megpróbál 

Vertrag, der, -(e)s, -ë szerződés 

vorschlagen (rh.) javasol 



vorsichtig óvatos 

während mialatt 

wahrscheinlich valószínűleg 

warten auf + A vár vmire 

wissen (rh.) tud 

wunderbar csondálatos 

zwei Tage lang két napig 

 


