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Hahó! 

 

Czímer Zoli vagyok, 15 éve foglalkozom felnőttek oktatásával, vizsgáztatással. Az 

elmúlt években számtalan lehetőségem volt tanítani, vizsgáztatni. 12 

vizsgarendszerben vizsgáztatok (ORIGÓ, ECL, BME, EUROEXAM, iTOLC, KITEX, 

TELC, ZÖLD ÚT, TÁRSALKODÓ, GAZDÁLKODÓ, CORVINUS, IXAM), valamint több 

központnak is fejlesztek vizsgaanyagokat, javítok, értékelek írásbeli feladatokat.  

Közel 3000 magántanulóval dolgoztam együtt, valamint leforgattam 1200 

videóanyagot, s tanítottam 24.000+ tanórát.  

Az évek során megtapasztaltam, hogy nem abból válik sikeres nyelvhasználó, aki 

nyelvzseni, vagy épp annó a suliban jó jegyei voltak. Sokkal fontosabb a kitűzött 

CÉL, KITARTÁS, MOTIVÁCIÓ, és az IDŐ, amit a tanulásra szánsz, és mástól / 

másból elveszel. Hiszen hazugság lenne azt mondani, hogy a tanulás nem jár 

lemondással. Dehogynem!  

Munka, család, barátok, szórakozás, ÉLET mellett is kell időt hagyni a tanulásra, 

aminek a realitását az is mutatja, hogy az elmúlt 18 évben 6 diplomát szereztem, 

természetesen nem kevés lemondás árán, de meg lehet csinálni!  

Mindebből a több éves tapasztalatból formáltam meg ezt a könyvet, hogy 

segítsek Neked, s hogy CSAK NÉHA kövesd el ezeket a hibákat.  

A könyv címe sem véletlen: KÖVESS EL hibákat! De miért is?  

 

Hibázni ÉR! 

 

Vagy ha nagyon trendi akarnék lenni, mondhatnám, hogy hibázni ON!, mert azt 

gondolom, hogy egyáltalán nem ciki, nem gond, ha valaki hibázik. Ez egy tök 

természetes része a tanulási folyamatnak. Sőt, hibák nélkül nem is lehet tanulni. 

Se nyelvet, se mást. De a hiábkBLÓ hibákBÓL nagyon sokat lehet!  
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Hogyan készült ez a könyvem? 

 

Ez a 8. könyvem. A 8 nem más, mint a végtelen jele (∞), főleg, ha lefektetem. ☺ 

Nem véletlen. A könyvet 3 hónap alatt írtam, szerkesztettem, de pontosan 15 év 

munkáját tettem bele (te jó ég, milyen öreg vagyok...), s még folyamatosan 

bővíthetném a végtelenségig...  

Ennyi idő alatt vált számomra világossá, mi az, amit a nyelvtanulók 87%-a elhibáz.  

Szeretem a modern, mai dolgokat, de a grafomániám még mindig köt a papírhoz: 

évek óta jegyzetelem azokat a hibákat, amiket tanulók vétenek. Legyen szó 

magántanulóról, tanfolyami oktatásról, céges nyelvtanulásról, vagy épp 

nyelvvizsgáról. Ez a füzetem mindig nálam van/volt (ha nem, akkor utólag írtam 

bele a hibákat firkapapírokról/telefonjegyzetből).  

Minden egyes helyzetben felírtam azokat a hibákat, amiket hallottam, olvastam. 

Ebből 841 hiba született, majd ezeket osztályoztam, rangsoroltam. Illetve 

elkezdtem gyűjteni a strigulákat: mit vétenek a leggyakrabban. Így kialakult egy 

nagyon erős élmezőny, egy 100-as lista, amiben végre ott lesznek azok a hibák, 

hibázási lehetőségek, amiket Te is elkövet(het)sz.  

A TOP 100 kategóriába csak azok a hibák kerülhettek, melyet az általam mért 

tanulók (közel 3000 fő) legalább 87%-a elkövet. Ebből készült Neked ez a 

kiadvány. ☺ Hogy tudd, mit kell elkövetned, hogy egy életre rögzüljön, vagy 

éppen mit ne kövess el, hogy tisztán, szépen beszélj, írj.  
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Miért jó hibázni? 

 

Hibázás esetén sokkal jobban, tudatosabban koncentrálunk arra, amit 

elvétettünk. Ezáltal leszel jobb, fejlődsz sokkal intenzívebben.  

Ha tanárral tanulsz, fel tudja hívni a figyelmed arra, hogy ezt már megint 

„elcseszted”, ezáltal hosszabb távon is hatékonyabb a tanulás, mivel KIEMELJÜK, 

hogy valamit tipikusan rosszul használsz, és dolgozunk vele még egy kicsit. 

Rávilágít arra, mi az, ami még nem (teljesen) jól rögzült.  

Mert van olyan szitu, amikor magadtól, tök véletlenül jól használsz valamit, de 

tudatosan nem ismered, és nem vagy tisztában azzal, hogy miért épp úgy kell 

mondanod, írnod.  

Ezért is fontos, hogy néha ráHIBÁZZ, és időben kiderüljön, hogy valami még nem 

megy precízen. 

 

De miért is hibázunk? Én is, Te is, mások is.  

 

Alapvetően 4 okot különböztethetünk meg, hogy miért vétünk hibákat: 

 

▪ MERT AZ ANYANYELVÜNK BEFOLYÁSOL  

Igen, ezt el kell fogadnunk, hogy az anyanyelvünk mindig hatással lesz a 

tanulásra és a hibákra is. Mivel a legdominánsabb nyelvünk, ezért nem 

zárhatjuk ki a tanulási folyamatból sem. Ezek a hibák azok, melyeket a 

leggyakrabban vétünk. Lehet kiejtésbeli, nyelvtani, szórendi vagy épp 

szókincsbeli hiba. Sajnos ezeket a legnehezebb korrigálni, de NEM 

LEHETETLEN! 
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▪ MERT FÁRADTAK VAGYUNK, VAGY STRESSZESEK 

Ezek azok a hibáid, amiket nagyon gyorsan és könnyen lehet javítani. 

Hiszen lehet reggel, 4 óra alvás után vétetted ezt a hibát, amikor egy 

hétköznapi figura már annak is örül, hogy betalál a munkahelyére, nem 

hogy a der, die, das-t helyesen használja.  Nyugi, 2 kv előtt én is simán 

mondom szemrebbenés nélkül, hogy der Auto. Miközben a hülye is tudja, 

hogy az die. Vagyis DAAAASSS! ;)  

A másik hibázási faktor, hívhatnám torzítófaktornak is, a stressz. Amikor 

kilépsz a steril kis lakásodból, a könyvek közül, s a való életben sokkal 

gyorsabb beszéddel találkozol, esetleg olyan szókinccsel gyűlik meg a 

bajod, amivel még nem foglalkoztál (eleget). Na meg persze ott van az a 

bizonyos cikifaktor, de erről majd később. ☺  

 

▪ MERT MÉG ÚJ 

Vagyis azok a hibák, amikkel még nem foglalkoztál eleget. Lehet hallottad 

már az órán az egyik új szót, de most nem ugrik be a névelője. Esetleg a 

tanfolyamon épp a passzív szerkezetről volt szó, amit tök jól megtanultál, 

vagy legalábbis azt hitted, de a gyakorlatban még nem megy. Ezek szintén 

olyan hibák, melyeket idővel szuperül tudunk orvosolni. 

 

▪ GONOSZSÁGBÓL 

Mert azért vannak ám olyan hibák is, melyek picit gonoszabbak a 

kelleténél, s jó sokáig elkísérnek bennünket a tanulás rögös útján. ☺ De 

erre is legy egy megoldásom az ajándék HIBAFÜZET által. ☺  
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Mikor baj, ha hibázol? Avagy a sterilitás és a hibázás határán.  

 

Sajnos vannak olyan esetek, amikor gond a hiba.   

Na ez nem a tanulás kezdeti szakaszában, vagy épp a tanárodnál magánórán, 

esetleg tanfolyamon. Hanem az ÉLETBEN. Leginkább az a gond ezekkel a 

hibákkal, hogy FÉLREÉRTÉSHEZ vezet(het)nek.  

Természetes, hogy senki se szeretne úgy beszélni németül, hogy folyton hibázik. 

Ez OK. Pont ezért olvasod most a könyvem is. ☺ 

 

HA most lenne egy aranyhalunk, akitől csak egyet kívánhatnál, melyiket 

választanád: 

1. soha többet ne hibázzak, de csak annyit tudjak elmondani, amit hibátlanul 

(amúgy magyarul se beszélünk hibátlanul, tudtad?!) tudok.   

2. hibázzak, de ez ne menjen a kommunikáció kárára, ettől még 

megértsenek a németek (osztrákok, svájciak), s tök jól el tudjak velük 

dumálgatni, szinte már pletykázgatni.  

Nos? 

 

Sokan talán a hibátlan (1), de minimális szókincsre korlátozott, vagy beszűlt 

kommunikációt választanák.  

Nemrégiben készítettem egy felmérést a Facebook oldalamon 

(www.facebook.com/nemetnyelvoktatas), hogy mi a fontosabb: 

o gyors, kommunikatív beszéd, hibákkal 

o vagy a hibamentes, már-már steril beszéd, korlátozott szókinccsel. 

 

http://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas
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Győzött az első verzió, miszerint többre értékelik azt, ha olykor hibásan, 

pontatlanul, de a kommunikációs célt elérve kommunikálnak. És ez pont jól is 

van így.  

 

3 dolgot tarts szem előtt tartani, ha TANULSZ és HIBÁZOL:  

 

1. CIKIFAKTOR: na ilyen nincs. 

NEM CIKI hibázni. Mindenki hibázik. A német is. A magyar is. Én is. Te is. 

Mint ahogy korábban olvashattad, sok tényező vezethet a hibákhoz. Ezért 

sem szabad azt érezned, hogy ez CIKI, mert akkor egy idő után NEM FOGSZ 

MEGSZÓLALNI. Csak akkor mersz majd BESZÉLNI, ha 100%-ig tuti vagy 

benne, hogy amit mondani akarsz, az teljesen jó. Sőt, még akkor se mindig, 

ha új, számodra ismeretlen emberek előtt kell majd megszólalnod. Itt az 

ideje, hogy ennek a könyvnek a segítségével EGYÜTT megszüntessük a CIKI 

faktorod is. 

 

2. Hibáid NE ZAVARJÁK a megértést:  

Vannak azért olyan SZARVASHIBÁK (pl: szórendi hiba, igeidő keveredés), 

melyeknek a javítására, majd elkerülésére tudatosan oda kell figyelned, 

hiszen ezek rontják a kommunikációt, és nagyon nem mindegy, hogy 

eléred-e a célod, vagy sem!  

 

3. NEM FELADNI!  

Attól még, mert hibáztál, menni kell tovább, és törekedni arra, hogy minél 

jobb legyél. DE NE az legyen a célod, hogy hibátlanul beszélj. Legyen 

inkább az, hogy MEGÉRTSENEK és JÓL ÉREZD magad a beszélgetés során. 

☺ OKS?  
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S végül: hogyan használd a könyvem? 

 

▪ SORREND 

A leírt hibák nem épülnek egymásra. Teljesen jól használhatod úgy is a 

könyvet, hogy olyanokat olvasol el, ami releváns a kommunikációd 

szempontjából, vagy egyszerűen csak megtetszik valamiért. Nem kell 

lépésről lépésre haladnod velük. Csapd fel a közepén, aztán hajrá! ☺ 

 

▪ SZINTEK 

A hibák nincsenek szintezve, mivel kutatásom során azt vettem észre, 

ezek sok esetben nem az adott nyelvi szinttől függnek, és olykor a C1-

es nyelvtudású vizsgázók is elkövetnek A1-es szinthez tartozó 

nyelvtani, szókincsbeli hibákat. Bátran vesd bele magad!  

 

▪ 1 NAP ALATT NE 

Ne akard egy nap alatt megváltani a világot! Ne olvasd végig az egészet, 

hiszen nem az a cél, hogy semmi ne maradjon meg belőle! A 

mértékletesség most tényleg gyönyörködtet! Haladj lépésenként, s 

élvezd! ☺ 

 

▪ AHA!! 

Gyűjts AHA élményeket! Bízom benne, számtalan olyan hibát találsz, 

amit a saját tudásodban is felismersz, s most akkor fellélegzel: 

- AHA, ez így van!  

- AHA, ezt nem is értettem, eddig, hogy miért!  

- AHA, most már tudom ezt is!  
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▪ SZÍNEZZ 

Elő a filcekkel! Dolgozd meg a könyvet! Ha ebook-od van, s teheted, 

nyomtasd ki! A papírra írt szöveg, filcezés sokat segíthet, ha vizuális 

tanuló vagy. Emeld ki azokot a hibatípusokat, melyeket Te is gyakran 

vétesz. Vagy színezd ki a példákban a fontos/ismeretlen szavakat.  

 

▪ PÉLDÁZZ 

Írj saját példákat a hibák után! Minden rész után találsz 3 sort, ez azért 

van, hogy ide írd be azokat a mondatokat, melyekkel jobban 

megjegyzed az adott különbségeket, azonosságokat. Esetleg egyéb 

megjegyzést, ami segít memorizálni a hibát.  

 

▪ ÉLVEZD 

Ne akarj kényszeresen tanulni, ne akarj úgy tanulni, hogy megutáld a 

németet (a hibáidat meg végképp ne, mert a hibákat szeretjük! ☺). 

Lehet ezt kellemesen tenni: egy korsó pohár sörrel, egy bögre forró 

teával bekuckózva, vagy épp nyáron a teraszon, erkélyen egy jó hideg 

limonádé társaságában. ☺ Akkor miért ne tanulhatnál ilyen formában? 

 

Akkor csapjunk is bele, s útravalónak ezt az idézetet találtam (nem vagyok nagy 

idézet rajongó, mert sok a közhely, de mint tudjuk, a közhelyek nagyon is igazak) 

Neked:  

 

„Der größte Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu 

haben, einen Fehler zu machen.”  

Dietrich Bonhoeffer 

Zoli 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

HIBA OLDAL 

1. das Kind, die Kinder, den Kindern 16 

2. der Herr, den Herrn, dem Hernn, der Herrn, die Herren 17 

3. Wir einkaufen. Wir kaufen ein. 18 

4. gesund, die Gesundheit 19 

5. war vagy ware? 20 

6. der Mensch, der Mann, die Männer, man 20 

7. die Uhr vagy die Stunde? 22 

8. Ich habe es probiert. Ich habe es geprobiert. 23 

9. Hätte vagy hatte? 24 

10.  FA: der Baum, das Holz 26 

11.  LÁMPA: die Ampel, die Lampe 26 

12.  FAL: die Mauer, die Wand 27 

13.  besitzen, sitzen, setzen 28 

14.  Weil ich muss nach Hause gehen. Weil ich nach Hause 

gehen muss. 

29 

15.  NACH meinen Eltern vagy ZU meinen Eltern? 30 

16.  müssen vagy sollen?  32 

17.  die Leute, den Leuten 33 

18.  der Junge, jung, der/die Jugendliche, das Junge 34 

19.  verheiratet vagy geheiratet 35 

20.  mögen, möchten, mochten 36 

21.  der Schüler, die Schülerin, der Student, die Studenten 38 
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HIBA OLDAL 

22.  lernen vagy studieren? 39 

23.  wissen, können, kennen 40 

24.  kennen,  auskennen, kennenlernen 42 

25.  können vagy dürfen 43 

26.  der Lerner, die Lernerin, lernen, der Lehrer, die Lehrerin, 

lehren 

46 

27.  der Freund, die Freundin, die Freunde 47 

28.  die Freunde, die Freude 49 

29.  schwer vagy schwierig 50 

30.  Das Mädchen, és NEM die! 51 

31.  Ich gerne gehe ins Kino. Ich gehe gerne ins Kino.  51 

32.  mein Auto vagy meines Auto? 53 

33.  Für Sie vagy für Ihnen? 54 

34.  keine Problem  55 

35.  sich fühlen, fühlen, spüren, empfinden 55 

36.  mögen vagy lieben? 57 

37.  er helft, er hilfe, er hilft 58 

38.  bereit vagy fertig 59 

39.  sollten vagy sollten 60 

40.  tun vagy machen? 62 

41.  erst vagy nur? 64 

42.  das Leiden, die Leidenschaft, leiden 65 

43.  jede, alle, alles 66 

44.  anrufen, telefonieren, rufen 67 

45.  schwul - schwül 70 
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HIBA OLDAL 

46.  viel – viele – vieles 70 

47.  lang vagy lange? 72 

48.  das vagy dass 72 

49.  gern vagy gerne 74 

50.  vor vagy vorne? 75 

51.  interessant vagy interessiert  77 

52.  eigen vagy einige? 78 

53.  pünktlich oder genau? 79 

54.  legen oder liegen? 80 

55.  Liest du? Lies! 81 

56.  schlafen, verschlafen, einschlafen, sich ausschlafen 82 

57.  erst – zuerst – erste 83 

58.  kochen, der Koch, der Kuchen, die Küche, die Kuh 84 

59.  etwa vagy etwas? 86 

60.  shoppen, einkaufen, kaufen 87 

61.  zwischen vagy unter? 88 

62.  Er möchtet vagy Er möchte 89 

63.  Ich nicht lese. 90 

64.  das Land, das Ausland, das Inland 91 

65.  nicht vagy nichts 92 

66.  mahlen vagy malen 93 

67.  auf vagy an 93 

68.  aufschreiben, verschreiben vagy notieren  95 

69.  frei sein vagy frei haben 96 

70.  Wörter vagy Worte 97 
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HIBA OLDAL 

71. die Familie vagy die Familien 98 

72.  gefallen DATIV 99 

73.  offen, geöffnet 100 

74.  langweilig vagy gelangweilt 101 

75.  sich freuen auf  / über 102 

76.  beide vagy beides? 103 

77.  endlich, schließlich, zum Schluss 106 

78.  erst, erste, zuerst 107 

79.  die Lust, die Laune, die Stimmung 108 

80.  morgen, der Morgen, am Morgen, morgens, morgen früh 109 

81.  sein vagy es gibt 111 

82.  fahren vagy führen? 112 

83.  so, sehr, zu  113 

84.  fruchtbar vagy furchtbar 114 

85.  zu Hause, nach Hause, das Zuhause 115 

86.  backen, braten, kochen 116 

87.  gehören, hören 117 

88.  dass vagy ob 118 

89.  bis vagy bis zu 119 

90.  drucken vagy drücken 120 

91.  der Beruf, der Job, die Arbeit 121 

92.  sich kümmern um + tárgy eset 122 

93.  die Ferien, die Pause, der Urlaub 123 

94.  mehr vagy mehrere 124 

95.  die Blume vagy die Pflanze 125 
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HIBA OLDAL 

96.  schade vagy schädlich? 126 

97.  der Platz, der Ort, die Stelle 127 

98.  indem vagy in dem 128 

99.  die Feier, feiern, das Feuer 129 

100. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Geschwister. 130 
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1. das Kind, die Kinder, den Kindern 

 

• das Kind:  

a gyerek, egyes számban.  

o Das Kind weint in seinem Zimmer. A gyerek a szobájában sír.  

 

• die Kinder:  

a gyerekek, többes számban. És NINCS N a végén!  

o Wo spielen die Kinder? Hol játszanak a gyerekek?  

 

• den Kindern:  

dativban, vagyis részes esetben, a gyerekeknek. DEN + N a főnév végén a 

névelő ragozása miatt.  

o Ich gebe den Kindern Schokolade. Csokit adok a gyerekeknek.  

 

Gyakori, hogy a die KinderN-t gondoljuk többes számnak, pedig amint látod, ez 

nem így van! ☺  

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. der Herr, den Herrn, dem Herrn, des Herrn, die Herren 

 

• der Herr:  

úr.  

o Der Herr kommt aus Österreich. Az úr Ausztriából származik.  

 

• den Herrn:  

az urat, tárgy esetben. Mivel ez egy gyenge főnév (sajnos nem látszik rajta, 

ezért ez tanulós/szivatós), ezért tárgy esettől kezdve mindig N végződést 

teszünk hozzá, de ettől még ez nem lesz többes számban.  

o Siehst du den Herrn? Látod az urat?  

 

• dem Herrn:  

az úrnak. Itt is megjelenik a gyenge főnévre jellemző N.  

o Gibst du dem Herrn ein Glas Wasser? Adsz egy pohár vizet az úrnak? 

  

• des Herrn:  

az úrnak a valamije (birtoka). Mivel minden esetben megkapja az N 

végződést, így a birtokos eset is változik, s NEM S végződést kap, hanem 

csak egy N kerül a végére: 

o Wo finde ich den Hut des Herrn? Hol találom az úr kalapját?  

 

• die Herren:  

urak. Sima többes szám. Ne parázz tőle.  

o Die Herren sitzen im Vorzimmer. Az urak az előszobában ülnek.  
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Minden gyenge főnév esetében ez a szitu. Tárgy esettől kezdve felveszik az N 

végződést, és a DES + S birtokos is DES  + N-re változik!  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Wir einkaufen. Wir kaufen ein. 

 

• Wir einkaufen.  

Az lehet, de nem így!  

Mivel bármilyen rövidke is a mondatod, akár csak egy alany-állítmány, akkor is 

muszáj szétszedned az igekötős igét. Vagyis ragozod az igét, az igekötő pedig a 

mondat végére battyog. És figyelj oda, hogy a magyar gondolataid se zavarjanak 

be: hiába fordítod „mi bevásárolunk”-nak, akkor sem hagyhatod így a német 

mondatban:  

• Wir kaufen ein. Bevásárolunk. 

• Du siehst fern. Tévézel.  

• Sie kommt an. Megérkezik.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. gesund, die Gesundheit 

 

Érdekes módon ezt a melléknevet és főnevet nagyon sokat hallom, olvasom 

keverve. Számos tanuló, vizsgázó esetén tök nagy a zavar. Na de nálad már nem 

lesz az! ;)  

• gesund:  

egészséges, melléknév, így kisbetűvel.  

o Ich bin gesund. Egészséges vagyok.  

o Das Obst ist gesund. A gyümölcs egészséges.  

 

• die Gesundheit:  

egészség, főnév, tehát van névelője és nagybetűs.  

o Die Gesundheit spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Az 

egészség nagyon fontos szerepet játszik az életünkben.  

o Die Gesundheit meiner Kinder ist am wichtigsten. A gyerekeim 

egészsége a legfontosabb.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. war vagy ware? 

 

• WAR:  

nem más, mint a SEIN létige Präteritum múlt alakja, vagyis a voltam 

valamilyen, valahol.  

o Ich bin zu Hause. Otthon vagyok.  

o Ich war zu Hause. Otthon voltam.  

Megszokhattad, hogy az E/1 (én) esetén az igerag szinte mindig „e” lesz, de most 

épp nem, hiszen a Präteritum múlt formák rendhagyók.  

Tehát csak war marad, és soha nem lesz belőle WARE. Az inkább olyan wazze 

lenne, nem? ;) 

 

JEGYZETED: 

 

6. der Mensch, der Mann, die Männer, man 

 

Mikor mit használj?  

• der Mensch:  

az ember, amikor általánosságban használod.  

o Der moderne Mensch erledigt alles im Internet.  A modern ember 

mindent elintéz interneten.  

o Der Mensch weiß nie. Az ember sosem tudja.  

Többes számban die Menschen.  

o Diese Menschen komman aus der Türkei. Ezek az emberek 

Törökországból származnak. 

 

• der Mann:  
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a férfi, a férj.  

o Der Mann hat hier geparkt. A férfi itt parkolt.  

o Eva hat einen Mann. Évának van férje.  

o Wo ist dein Mann? Hol van a férjed?  

 

• die Männer: 

férfiak, férjek. A der Mann többes száma.  

o Die Männer arbeiten weniger. A férfiak kevesebbet dolgoznak.  

o Die Männer warten ungeduldig. A férjek türelmetlenül várnak.  

 

• man:   

általános alany, embernek lehet fordítani, de legtöbb esetben le sem kell 

fordítanod:  

o Man kann hier etwas Warmes essen. Itt lehet enni valami meleget. 

o Man darf hier nicht rauchen. Itt nem lehet dohányozni.  

 

Látod, tök egyszerű, hétköznapi, általános, mindenkire érvényes 

megfogalmazásokra tudod használni. Fontos, hogy mindig E/3-ban kell 

ragoznod, vagyis: kann, kommt, wohnt, lernt, arbeitet usw. SOHA nem kap 

névelőt, és SOHA nem lehet helyettesíteni egyik személyes névmással sem! 

(Nem, az ER-rel sem.  )  

 

Tipp: a der Mann névelős, főnév, ezért nagybetűvel is írom, míg a man csak 

kisbetűs, egy N, és nem is szabad nagybetűvel írni – kivéve mondat elején – !    
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. die Uhr vagy die Stunde? 

 

• die Uhr (die Uhren):  

az óra mint eszköz, tárgy. Ilyen esetben gondolj a karórádra: die 

Armbanduhr (die Armbanduhren), vagy épp egy kakukkos órára, die 

Kuckucksuhr (die Kuckucksuhren).   

o Hast du eine neue Armbanduhr? Új karórád van? 

o Wo kann man heutzutage Kuckucksuhr kaufen? Hol lehet manapság 

kakukkos órát venni?  

 

Valamint az időpont kifejezésére is ezt használjuk:  

o Es ist 6 Uhr. 6 óra van. 

o Wir treffen uns um 5 Uhr. 5-kor találkozunk.  

o Wie viel Uhr ist es?  Hány óra van?  

 

• die Stunde (die Stunden):  

a suliban az órák. Tanóra. PL: német, spanyol, tesi, föci óra – die 

Deutschstunde, die Spanischstunde.  

o Hast du heute 6 Stunden? Ma 6 órád van?  

o Wie viel Stunden hast du heute?  Hány órád van ma?  
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Az óra mértékegysége is. 

o Ich habe 6 Stunden lang geschlafen. 6 órán át aludtam.  

o Gestern habe ich 11 Stunden gearbeitet. Tegnap 11 órát 

dolgoztam.  

  

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Ich habe es probiert. Ich habe es geprobiert. 

 

o Ich habe es probiert. Ez a helyes mondat. 

o Ich habe es geprobiert. Ez tökre nem helyes.  

 

• PROBIERT: 

minden -IEREN végű igének (kontrollIEREN, reparIEREN, funktionIEREN, 

analysIEREN) a Partizip Perfekt alakja (vagyis a múlt idős alak) GE nélkül 

lesz, és a szótőre egy T-t teszünk. Das ist alles.  

 

SOHA nem kapnak GE előtagot, ezért sem helyes, amikor a Perfektről úgy 

beszélünk (többek között én is), hogy tudod, amikor a haben / sein ragozva van, 

a mondat végén meg a GE-s alak áll. Mert ezek az igék soha nem kaphatnak GE 

előtagot.  

o Diese Maschine hat einwandfrei funktioniert. Ez a gép hibátlanul 

működött.  

o Ich habe viel fotografiert. Sokat fényképeztem.  
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o Thomas hat meine Arbeit kontrolliert. Tamás ellenőrizte a 

munkámat.  

 

• GEPROBIERT:  

Ilyen nincs, ez nem létezik, felejtsd el örökre és még tovább! :D  

 

Fókuszálj erre: 

Ha a kb. 14.000 -IEREN végű igéből egy az utadba téved, így képezd a PERFEKT 

alakját:  

▪ REKLAMIEREN: levágom az EN végződést, 

▪ REKLAMIER + T = ez már a Perfekt alak. ÉS NEM KELL HOZZÁ GE!  

▪ Diese Kunde hat schon oft REKLAMIERT. Ez az ügyfél már gyakran 

reklamált.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Hätte vagy hatte? 

 

Nos, nagyon nem mindegy, mikor melyiket használod.  

• hätte:  

lenne valamije, feltételes mód, a HABEN ige feltételes módja, vagyis 

valaki birtokolna, lenne neki valamije.  

o Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen. Ha lenne időm, 

moziba mennék.  
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o Du hättest einen Hund. Lenne egy kutyád.  

 

A ragozására figyelned kell, mivel rendhagyó:  

▪ ! Ich hätte 

▪ Du hättest 

▪ ! Er, sie, es hätte 

▪ Wir hätten  

▪ Ihr hättet 

▪ Sie, sie hätten 

 

• hatte:  

volt valamije, a haben ige múlt ideje. Szóval, most már látod, hogy nagyon 

nem mindegy, hogy valamid lenne, még csak feltételezve,  vagy már volt.   

 

És a ragozás szintén nem egyszerű: 

▪ ! Ich hatte 

▪ Du hattest 

▪ ! Er, sie, es hatte 

▪ Wir hatten  

▪ Ihr hattet 

▪ Sie, sie hatten 

 

o Ich hatte eine Katze, aber sie ist schon gestorben. Volt egy cicám, 

de már meghalt.  

o Ich hatte viel Arbeit. Sok munkám volt.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. FA: der Baum, das Holz 

 

Mikor mit használsz?  

• der Baum (die Bäume):  

fa mint növény, a természet része.  

o In dem Wald sind viele Bäume. Az erdőben sok fa van.  

 

• das Holz (die Hölzer):  

fa mint anyag. Vágott fa. Ez az a fa, ami nem nő erdőkben! ;)  

o Dieser Tisch ist aus Holz. Ez az asztal fából van.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. LÁMPA: die Ampel, die Lampe 

 

• die Ampel (die Ampeln):  

közlekedési lámpa, jelzőlámpa. Tudod, ahol megbüntet a rendőr, ha 

áthajtasz a piroson, sőt, aki szemfüles, az már a sárgánál is büntipénzt szab 

ki rád.   
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o Jetzt sollen wir bis zur Ampel fahren. Most a közlekedési lámpáig 

kell mennünk.  

o Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo ich die nächste Ampel 

finde? Elnézést, meg tudná nekem mondani, hol találom a 

következő jelzőlámpát? 

 

• die Lampe (die Lampen): 

lámpa. Amit otthon felkapcsolsz, bekapcsolsz, felgyújtasz, ki hogy mondja.  

o Mach bitte die Lampe an! Kapcsold fel a lámpát, lécci!  

o Auf dem Flohmarkt kann man gute Lampe kaufen. A bolhapiacon jó 

lámpát lehet vásárolni. 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. FAL: die Mauer, die Wand 

 

• die Mauer (die Mauern):  

fal, különálló rész, általában betonból vagy téglából építve.  

o Die Berliner Mauer ist 1990 gefallen. A Berlini Falat 1990-ben 

ledöntötték.  

 

• die Wand (die Wände): 

belső fal, a ház fala, a szoba fala, a konyha fala, iskola fala stb. Általában 

valamit határol, valamihez kapcsolódik.  
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o Ich hänge das Bild an die Wand. A falra akasztom a képet. 

o Das Bild hängt an der Wand. A kép a falon van.  

 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. besitzen, sitzen, setzen 

 

• besitzen (besaß, hat besessen):  

birtokol valamit. Van valamije. Semmi köze az ülnihez. Bár nagyon 

hasonlít rá, de azért az a BE- igekötő sokat elárul, hogy mégsem ugyanaz 

Ez is tárgy esettel áll, mondhatnánk azt is, hogy a haben + tárgy eset 

ikertestvére. Bár nem teljesen szinonímák, mert azt csak nem mondod, 

hogy birtokolsz egy nővérkét. :D  

o Ich besitze einen großen Garten. Van egy nagy kertem.  

o Er besitzt eine Wunde am Knie. Van a térdén egy seb.  

 

• sitzen (saß, hat gesessen):  

na ez az ül. Amikor már nem leülsz, hanem egy helyben ülsz.  

o Die Oma sitzt im Sessel. A mami a karosszékben ül.  

o Wo sitzt du? Hol ülsz? 
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• (sich) setzen (setzte, hat gesetzt):  

leül (folyamat), leültet valakit. Nem a sittre, hanem egy székre.  Figyelj 

oda, hogy akkor sich-es, ha saját magán végzi a cselekvést az alany, vagyis 

LEÜL. SICH helyett viszont TÁRGY esetet kell használnod, ha nem magad 

ülteted le, hanem mást: a kutyádaT, a mamikádaT, a gyerekedeT, a babáT, 

bárkiT (T= tárgy rag. Érzed? Mondd ki, s érzed / hallod! )  

o Ich setze mich auf das Bett. Leülök az ágyra. (sich) 

o Er setzt sich auf den Stuhl. Leül a székre. (sich) 

o Sie setzt das Baby auf den Boden. A földre ülteti a babát. (tárgy eset) 

o Ich setze den Hund auf den Stuhl. A székre ültetem a kutyát. (tárgy 

eset)   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Weil ich muss nach Hause gehen. Weil ich nach Hause gehen muss. 

 

• WEIL:  

mert. Mikor magyarázol valamit, érvelsz valami mellett, ellen. Ami 

különleges benne, hogy a német leíró nyelvtan szerint KATI 

(mellékmondati) szórend követi, vagyis a ragozott IGE a mondat végére 

kerül. 

DE! Sajnos a szóbeli kommunikáció során simán hallhatsz olyan mondatokat, 

melyekben az ige jóval előrébb kerül, afféle egyenes szórend lesz a KATIból. 

Sajnos ez sem írásban, sem nyelvvizsgán nem megfelelő. Vagyis full helytelen.  
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Biztosan jól tudod, hogy mi sem a nyelvtan órán tanultak alapján beszélünk, s 

ezzel a német sincs másként. Neki lehet, nekünk nem. ;)  

Meg kell tanulni, hogy más az, amit hallunk, és más az, ami a tankönyvekben van. 

De bármilyen hivatalos környezetbe kerülsz, azért nagy valószínűséggel a 

mellékmondati szórenddel fogsz találkozni, nem pedig az egyenessel. Tehát NE 

használd egyenessel!   

o Ich muss mich eilen, weil ich am Abend Deutschstunde habe. 

Sietnem kell, mert este németórám van.  

o Peter hatte Verspätung, weil er die ganze Wohnung aufgeräumt 

hat. Péter késett, mert az egész lakást kitakarította.  

o Sie haben keine gute Laune, weil sie heute arbeiten müssen. Nincs 

jó kedvük, mert ha dolgozniuk kell.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. NACH meinen Eltern vagy ZU meinen Eltern? 

 

• NACH:  

egy igazán kedvelt előljáró. Amikor utazunk valahová, tuti, hogy beugrik 

ez is, hogy ja, az immer nach, nem? Hát nem! Gyakran nach, de azért nem 

mindig! Pl. a nach meinen Eltern sem helyes.  
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Használd a nach (+ részes eset) előljárót, 

o ha egy városba, faluba utazol: nach Bern, nach Berlin, nach Pécs, nach 

Tököl, nach Bugac. Bármilyen város, település, falu előtt NACH-ot 

használj, ha oda mész (fliegen, fahren, reisen igéknél gyakori).  

 

o ha egy országba utazol: nach Deutschland, nach Ungarn, nach 

Frankreich, nach Spanien. DE! Itt már vannak kivételek, hiszen kivétel 

az összes DER vagy DIE névelős ország, ahol viszont már NEM 

HASZNÁLHATOD a nach szócskát. Helyette az IN + tárgy eset a nyerő. 

Pl: in die Schweiz, in die Türkei, in den Irak, in den Libanon (fliegen, 

fahren, reisen igéknél gyakori). Ha már ott vagy, akkor mindig az IN + 

részes esetet kell használnod, amennyiben az országnak der vagy die a 

névelője: Ich bin in der Schweiz. Svájcban vagyok. VAGY Sie ist in dem 

Irak. Irakban van.  

Amennyiben DAS a névelője, akkor CSAK IN marad! Wir sind in Ungarn. 

VAGY Ihr wohnt in Griechenland.   

 

o ha haza mész: nach Hause. Valahogy ezt is nehéz megjegyezni, de most 

már menni fog Neked is!   

 

Általánosságban elmondható, hogy a NACH után (helyhatározóként) földrajzi 

neveket használunk, nem pedig a szülőket. :D 

És egyébként is: a szüleimHEZ. HOZ, HEZ, HÖZ: zu + részes eset. Ezért lesz ez itt: 

zu meinen Eltern. ;)  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. müssen vagy sollen? 

 

• MÜSSEN (musste, hat gemusst):  

muszáj. Nincs választási lehetőség, meg kell tenned. Valaki (rendőr), vagy 

valami (törvény, szabály) miatt. Tipikusan olyan helyzet, amikor 

kényszerítve vagy. Te szíved szerint nem feltétlen tennéd ezt. 

o Ich muss bis 8 Uhr arbeiten. 8-ig kell dolgoznom. Mivel a főnök 

megkért. De én már most húznék haza.  

o Man muss hier parken. Itt kell parkolni. Mivel ezt jelzi a tábla. 

Parkolhatsz máshol is, de azt tuti szankcionálják.  

o Wir müssen die Strafe bezahlen. Be kell fizetnünk a büntetést.  

 

• SOLLEN (sollte, hat gesollt):  

kell. Picit finomabb, mint a müssen. Itt nem a külső környezet az, ami miatt 

meg akarod tenni a dolgot, hanem te is úgy látod jónak. Inkább egy belső, 

érzelmileg megalapozott „muszáj” ez. Amikor a gyereknek segítened kell, 

mert még kicsi, s nem tudja bekötni a cipőjét. Vagy amikor a nagyit meg 

kell látogatnotok a hétvégén. Szintén nem tart senki puskát a fejedhez 

(kivéve, ha az anyósodról van szó, akkor lehet, hogy tart a párod), hogy 

meglátogassátok.  

o Ich soll meine Oma besuchen. Meg kell látogatnom a nagyimat.  

o Ihr sollt mich anrufen. Fel kell hívnotok! (Aggódó szülői mondat.) 
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o Du sollst auch Kuchen essen. Sütit is kell enned (mert annyira fincsi).  

 

Ha már érzed a különbséget, akkor most figyelj:  

Egy mondaton belül nehéz eldönteni, hogy épp az az alany szempontjából 

mennyire kényszer, vagy sem. Ezért fontos mindig kontextusban gondolkodni.  

Mert ez a mondat is lehet kétféle egy gyerek szájából: 

o Ich soll lernen. Tanulnom kell (mert ötöst akarok kapni, így ma nem 

megyek ki játszani se). 

o Ich muss lernen. Tanulnom kell (mert anyám megöl, ha megint karót 

hozok matekból).  

Ugye, hogy lehet mindkettő?  ;) 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. die Leute, den Leuten 

 

• die Leute:  

emberEK. Személyek csoportja (kedves emberek, koncerten tomboló 

emberek). Többen vannak. Általában tömegre használjuk.  Egyes számban 

sosem áll, mivel nincs neki olyan formája.  Így az ige is mindig többesben 

lesz, vagyis:  

o Die Leute waren sehr froh. Az emberek nagyon boldogok voltak.  

o Die Leute haben gestern viel gearbeitet. Az emberek tegnap sokat 

dolgoztak.  
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• den Leuten:  

embereknek, emberek részére. Lehet, hogy szimpinek találod a die 

LeuteN szót is, de el kell, hogy szomorítsalak, ilyen szó NEM LÉTEZIK! Csak 

a die Leute, mint emberek. Ami még létező forma, az a den LeuteN. Ez a 

részes esete:  

o Ich spreche gern mit diesen Leuten (mit + részes eset). Szívesen 

beszélek ezekkel az emberekkel. 

o Wir geben diesen Leuten Geschenke. Ezeknek az embereknek 

adunk ajándékokat.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. der Junge, jung, der/die Jugendliche, das Junge 

 

Három közel azonos jelentésű szó, mégis teljesen más a jelentésük. Guck mal:  

 

• der Junge (die Jungen):  

a fiú. ÉS nem a fiatal.   

o Der Junge ist 13 Jahre alt. A fiú 13 éves. 

o Siehst du dort den Jungen? Látod ott a fiút?  

 

• jung:  

fiatal. Melléknév (Ragozzuk, a fenébe!). És nem a fiú!  
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o Das junge Mädchen. A fiatal lány. 

o Der junge Junge. Nem vicc, ez van. A fiatal fiú. Sima melléknévként 

ragozom itt is.  

 

• der / die Jugendliche:  

a fiatal (ember). A névelője attól függ, hogy fiúról vagy lányról beszélünk.  

o Die Jugendliche sitzt auf der Bank. A fiatal (lány) a padon ül.  

o Der Jugendliche spaziert im Park. A fiatal (fiú) a parkban sétál.  

 

• das Junge (die Jungen):  

kölyök. Állatnak a kölyke.  

o Unser Hund hat 6 Jungen. A kutyánknak hat kölyke van.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. verheiratet vagy geheiratet? 

 

• verheiratet:  

házas. Jobban mondva ez a SEIN igével pontos, hiszen házasnak lenni (de 

szép dolog is), mondja a magyar. Nincs külön szó a nős / házas / férjezett 

kifejezésére (hála az égnek). Ez a családi állapotra használt szócska: 

o Petra ist verheiratet. Petra házas.  

o Péter ist verheiratet. Péter nős.  

o Seit 3 Jahren bin ich verheiratet. 3 éve vagyok házas. 
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• geheiratet:  

házasodott. Ez a heiraten (házasodni) igének a múlt idős (Partizip Perfekt 

= tudod, a majdnem mindig GE-s alak) alakja. Mivel Perfektről van szó, így 

ez a haben segédigével áll együtt:  

o Maria hat letztes Jahr geheiratet. Mária tavaly házasodott meg.  

o Hans hat am Wochenende geheiratet. János a hétvégén megnősült.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. mögen – möchten – mochten  

 

• mögen (mochte, hat gemocht):  

szeret, kedvel. Módbeli segédige, ami gyakran másik igével együtt áll.  

o Ich mag Eis. Szeretem a fagyit.  

o Magst du den Spinat? Szereted a spenótot?  

o Martin mag schwimmen. Martin szeret úszni.  

o Mögt ihr shoppen? Szerettek shoppingolni? 

Figyelj arra, hogy a ragozása rendhagyó (mint ahogyan a többi módbeli 

segédigének is): 

▪ ! ich mag 

▪ ! du magst 

▪ ! er, sie, es mag 

▪ wir mögen 
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▪ ihr mögt 

▪ sie, Sie mögen 

 

• möchten:  

szeretne. Ez nem egy új ige, hanem a mögen feltételes alakja. Vagyis ha 

vannak vágyaid (jajj, de még mennyi!), akkor ezzel tudod kifejezni, hogy 

mit szeretnél. Szintén állhat egyedül, vagy másik igével párban. 

o Er möchte eine Fischsuppe. Hallét szeretne.  

o Sie möchte Obst und Gemüse. Gyümölcsöt és zöldséget szeretne.  

o Die Familie Müller möchte nach München fahren. A Müller család 

Münchenbe szeretne utazni.  

 

• mochten:  

szeretett. Ez sem új ige, csak a mögen ige Präteritum múlt idős alakja. 

o Ich mochte lange spazieren, aber jetzt habe ich schon 

Beinschmerzen. Szerettem hosszan sétálni, de most már fáj a 

lábam. 

o Die Kinder mochten Fleisch essen. A gyerekek szerettek húst enni.  

 

Ápropó! A mochten ragozása is rendhagyó, mivel módbeli + Präteritumban az 

összes igének változik a ragozása, schau mal: 

▪ ! ich  mochte 

▪ du mochtest 

▪ ! er, sie, es mochte 

▪ wir mochten 

▪ ihr mochtet 

▪ sie, Sie mochten 
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. der Schüler, die Schülerin, der Student, die Studenten 

 

Diák mind, de nem mind1, melyiket használod!  

 

• der Schüler (die Schüler):  

tanulófiú, diák. Csak általános- és középiskolás diákra használjuk.  

o Der Schüler besucht die Grundschule. A tanuló általános iskolába 

jár.  

 

• die Schülerin (die Schülerinnen): 

tanulólány, diáklány. Szintén fontos, hogy csak általános- és középiskolás 

diákra használjuk.  

o Die Schülerin hat keine Hausaufgabe gemacht. A tanulólány nem 

csinálta meg a házit.  

 

• der Student (die Studenten):  

egyetemista, hallgató, egyetemi hallgató fiú / férfi. Ezt a főnevet csak a 

felsőoktatásban vagy felnőttképzésben tanulóra használhatod.  

o Die Studenten haben die Prüfung bestanden. A hallgatók 

levizsgáztak.  
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• die Studentin (die Studentinnen):  

egyetemista, hallgató, egyetemi hallgatónő. Ezt a főnevet csak a 

felsőoktatásban vagy felnőttképzésben tanulóra használhatod, aki 

ráadásul nőnemű.  

o Die Prüfungen der Studentinnen waren erfolgreich. A hallgatók 

(nők) vizsgái sikeresek voltak.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. lernen vagy studieren? 

 

• lernen (lernte, hat gelernt):  

tanul, megtanul valamit. Hétköznapi tanulásra értjük, valamint az 

általános- és középiskolai tanulásra.  

o Tom hat jeden Tag viel gelernt. Tomi minden nap sokat tanult.  

o Der Schüler und die Schülerin müssen jeden Tag viel lernen. A 

tanulónak és a tanulólánynak minden nap sokat kell tanulnia.  

 

• studieren (studierte, hat studiert):  

egyetemen tanul, tanulmányoz valamit.   

o Eva studiert. Éva tanul. (Ebből az igéből kiderül, hogy ő már a 

felsőoktatásban, egyetemen tanul.) 

o Eva studiert an der Uni. Éva egyetemen tanul. (A két mondat 

teljesen ugyanazt jelenti, nem szükséges beletenni, hogy 
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egyetemen, hiszen a studieren ige már magában foglalja azt is, hogy 

egyetemi tanulmányokat végez valaki. Ha kiemelnéd, hogy 

pontosan hol tanul, akkor hasznos:  

o Eva studiert an der Universität Szeged. Éva a Szegedi 

Tudományegyetemen tanul.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. wissen, können, kennen 

 

• wissen (wusste, hat gewusst):  

tud valamit. Elméletbeli tudás, az, ami a fejünkben van, mert már 

megtanultuk.  

o Ich weiß, dass Bern in der Scheiz liegt. Tudom, hogy Bern Svájcban 

van.  

o Sie weiß nicht, wo das Theater ist. Nem tudja, hol van a színház.  

o Ihr wisst unsere Telefonnummer. Tudjátok a telefonszámunkat. 

 

A ragozása sem olyan egyszerű, mint ahogy most gondolnád. Kicsit módbelis, 

kicsit nem, de azért szeretjük! ;) 

▪ ! ich weiß 

▪ ! du weißt 

▪ ! er, sie, es weiß 

▪ wir wissen 
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▪ ihr wisst  

▪ sie, Sie wissen 

 

• können (konnte, hat gekonnt):  

tud, képes valamire, valamit meg tud tenni. Képes egy cselekvést 

végrehajtani. Módbeli segédige: sokszor más igék mellett áll (de állhat 

egyedül is), hiszen azoknak az igéknek a jelentését „csak” módosítja.  

o Du kannst sehr gut Wasserball spielen. Nagyon jól tudsz 

vízilabdázni.  

o Ich kann in der Sonne liegen, weil es scheint. Tudok napozni, mert 

süt a nap.  

o Sie kann mir helfen. Tud nekem segíteni.  

o Wir können es. Tudjuk ezt.  

 

Ragozása hagy némi kívánnivalót maga után:  

▪ ! ich kann 

▪ ! du kannst 

▪ ! er, sie, es kann 

▪ wir können 

▪ ihr könnt 

▪ sie, Sie können 

 

• kennen (kannte, hat gekannt):  

ismer valakit, valamit. Ez az ige csak alaktanilag hasonlít a können-re, de 

az ég világon semmi köze hozzá.  

o Kennst du meinen Bruder? Ismered a bátyámat?  

o Ich kenne Berlin ganz gut. Egész jól ismerem Berlint.  
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o Die Kinder kennen diese Schokolade noch nicht. A gyerekek még 

nem ismerik ezt a csokoládét.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. kennen, auskennen, kennenlernen 

 

• kennen (kannte, hat gekannt): 

ismerni valakit, valamit.  

o Kennst du meinen Bruder? Ismered a bátyámat?  

o Ich kenne Berlin ganz gut. Egész jól ismerem Berlint.  

o Die Kinder kennen diese Schokolade noch nicht. A gyerekek még 

nem ismerik ezt a csokoládét.   

 

• auskennen (kannte aus, hat ausgekannt):  

kiismerni valakit, valamit, jártasnak lenni valahol, valamiben. Elváló 

igekötős ige, vagyis figyelj oda, ha ragozzuk, leválik az aus szócska és a 

mondat végére kerül. 

o Ich kenne mich in München gut aus. Jól kiismerem magam 

Münchenben.  

o Maria kennt sich mit Computern gut aus. Mária jól kiismeri magát a 

számítógépekkel kapcsolatban.  

o Er kann mich gar nicht auskennen. Egyáltalán nem tud kiismerni 

(Szerencsére. ☺ ).  
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• kennenlernen (lernte kennen, hat kennengelernt):  

megismer valakit, valamit. Írható egyébként már külön is: kennen lernen. 

(A szavak helyesírását legegyszerűbben a www.duden.de oldalon tudod 

ellenőrizni. Ami ott van, az szent és sérthetetlen.) 

o Wenn ich Zeit habe, möchte ich noch Paris besser kennenlernen. Ha 

van időm, szeretném Párizst még jobban megismerni.  

o Du hast Anna bei IBM kennengelernt. Annát az IBM-nél ismerted 

meg.  

o Morgen lerne ich endlich deine Freundin kennen. Holnap végre 

megismerem a barátnődet.  

 

Tipp: A kennenlernen-t kezeld igekötős igeként, vagyis a LERNEN-t ragozod, a 

kennen pedig „igekötőként” kerül a mondat végére.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. können vagy dürfen? 

 

• können (konnte, hat gekonnt):  

tud, képes valamire, valamit meg tud tenni. Képes egy cselekvést 

végrehajtani. Módbeli segédige: sokszor más igék mellett áll (de állhat 

egyedül is), hiszen azoknak az igéknek a jelentését „csak” módosítja.  
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o Er kann hier parken. Itt tud parkolni. Itt parkolhat (mert van hely, 

vagy elég ügyes ahhoz, hogy itt parkoljon, befér két kocsi közé). 

o Man kann in Berlin schöne Fotos machen. Berlinben szép fotókat 

lehet csinálni (mert sok a látványosság, sok a szép épület, tér stb). 

o Wir können ins Thermalbad gehen, weil wir frei haben. Mehetünk 

(van rá lehetőségünk) termálfürdőbe, mert ráérünk.  

 

• dürfen (durfte, hat gedurft):  

szabad, engedélyezett valamit megtennie. Valaki vagy valami engedi azt. 

Itt a können-nel szemben azon van a hangsúly, hogy ENGEDIK neki. 

Fordításban mondhatjuk szintén úgy, hogy LEHET, de nem a képesség 

miatt, hanem az ENGEDÉLY végett. 

o Er darf hier parken. Itt tud parkolni. Itt parkolhat (mert a tábla jelzi, 

hogy ez egy parkoló övezet, vagyis a KRESZ engedi a parkolást). 

o Man darf in diesem Museum schöne Fotos machen. Ebben a 

múzeumban szép képeket lehet készíteni (mert engedik, mert ott a 

tábla, és attól még nem kopott el egy festmény sem, hogy 

lefotózták, tehát tessék bátran kattogtatni). 

o Wir dürfen hier baden. Itt lehet fürdeni (mert látjuk a táblát, ami 

erre engedélyt ad, vagy épp a bányató környékén nincs zsaru vagy 

közteres, aki megdorgálna minket).  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ismered a KONZERVEK című könyvem? 

Tudod, ez az a kiadványom, ami végre segít Neked is, hogy  

▪ gyorsítsd a KOMMUNIKÁCIÓD, 

▪ használd a NYELVTANT, 

▪ megtanulj BESZÉLNI, 

▪ jobb LEVELEKET írj,  

▪ NE BLOKKOLJ LE,  

▪ KIÁLLJ magadért az élet számos helyzetében! 

A Te TUDÁSOD + az én KÖNYVEM = vibráló, izgalmas, életteli 

KOMMUNIKÁCIÓ! 

 

Bővebb infóért katt ide: www.lerndeutsch.eu/konzervek 

 

 

 

http://www.lerndeutsch.eu/konzervek
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26. der Lerner, die Lernerin, lernen, der Lehrer, die Lehrerin, lehren 

 

• der Lerner (die Lerner):  

tanuló fiú. Összességében a der Schüler szinonímája lehet. Tanuló fiú, aki 

általános- vagy középsuliban tanul.  

o Im Labor haben  die Lerner dem alten Lehrer geholfen. A tanulók 

segítettek az idős tanárnak a laborban.  

 

• die Lernerin (die Lernerinnen):  

tanulólány. Összességében a die Schülerin szinonímája. Tanulólány, aki 

általános- vagy középsuliban tanul.  

o Die Lernerin sitzt in der Schulbank und lernt. A tanulólány az 

iskolapadban ül és tanul.  

 

• lernen (lernte, hat gelernt):  

tanul, megtanul valamit. Hétköznapi tanulásra értjük, valamint az 

általános- és középiskolai tanulásra.  

o Lisa hat jeden Tag viel gelernt. Liza minden nap sokat tanult.  

o Der Lerner und die Lernerin müssen jeden Tag viel lernen. A 

tanulónak és a tanulólánynak minden nap sokat kell tanulniuk.  

 

• der Lehrer (die Lehrer):  

tanár, tanító. Egy pasi.  

o Dieser alte Lehrer unterrichtet an einem Gymnasium. Ez az idős 

tanár egy gimiben tanít.  
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• die Lehrerin (die Lehrerinnen):  

tanárnő, tanítónő.  

o Diese hübsche Lehrerin arbeitet nicht mehr. Ez a csinos tanárnő már 

nem dolgozik.  

 

• lehren (lehrte, hat gelehrt): 

tanít, oktat, előad. Ki más, mint a tanár. Nem véletlen a szóképzés sem: 

ebből az igéből képezzük a Lehrer / Lehrerin főneveket is.  

o Diese Lehrerin lehrt uns Mathematik. Ez a tanárnő matematikát 

tanít nekünk.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. der Freund, die Freundin, die Freunde 

 

• der Freund (die Freunde):  

barát, haver, aki fiú.  De ha nagyon szerelmes vagy, akkor a párod is így 

hívod.  

o Ich habe einen guten Freund. Egy jó barátom van.  

o Jens ist mein Freund. Jens a barátom. / Jens a pasim.  

 

A német nyelvben nem különül el a két barát fogalma: lehet egy jó barát, és  

ugyanezzel a szóval kifejezheted azt is, ha a párod. De a magyar épp így tesz: a 

barátom nagyon jó arc, vagy épp 3 éve szeretem a barátom (WOW!).  
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• die Freundin (die Freundinnen):  

barátnő. Aki lány.  Szintén gondolhatunk a partnernőre, vagy csak egy 

barátnőre, aki mindig segít, ha baj van, vagy aki még a hajad is fogja...  

o Meine beste Freundin ist Klara, die immer sehr nett ist. A legjobb 

barátnőm Klara, aki mindig nagyon kedves.  

o Seit 2 Monaten habe ich schon eine neue Freundin. Már 2 hónapja 

új barátnőm (csajom) van. 

 

Arra is kell figyelni, ha „koedukált” baráti társaságod van, vagyis vegyesen 

lányok-fiúk, akkor nem elég azt mondani, hogy 

o Hast du viele Freunde? 

o Ja, ich habe viele Freundinnen.  

Mert akkor arra gondolunk, vagyis azt hisszük, hogy csak lányok tartoznak a 

baráti társaságodhoz. A helyes válasz itt a viele Freunde.  

 

• die Freunde:  

barátok. Most ez úgy tűnhet, hogy csak a fiúbarátok többes száma, de ezt 

a szájhagyomány nem csak „pasikként” aposztrofálja (vagyis nem csak 

hímnemű barátok esetén), hanem általánosságban is, mint a magyar:  

o Ich habe viele Freunde. Sok barátom van (fiúk-lányok-egyebek). 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28. die Freunde, die Freude 

 

Mondhatnánk azt is, hogy ez a két szó egy freudi elszólás..., de nem! 

 

• die Freunde:  

barátok. Most ez úgy tűnhet, hogy csak a fiúbarátok többes száma, de ezt 

a szájhagyomány nem csak „pasikként” aposztrofálja (vagyis nem csak 

hímnemű barátok esetén), hanem általánosságban is, mint a magyar:  

o Ich habe viele Freunde. Sok barátom van. (fiúk-lányok-egyebek) 

o Es ist nicht so wichtig, viele Freunde zu haben. Nem olyan fontos, 

hogy sok barátunk legyen.  

 

• die Freude (die Freuden):  

öröm, boldogság, móka. Egy betű a különbség, de mint látod, nem 

használhatjuk a barátunkat boldogságra. Vagyis a barát szó természetesen 

nem cserélhető fel a boldogsággal.   

o Es ist für mich große Freude, Sie kennenzulernen. Nagy öröm 

számomra Önt megismerni.  

o Die deutsche Grammatik macht mir große Freude. A német 

nyelvtan nagyon boldoggá tesz.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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29. schwer vagy schwierig?  

 

• schwer:  

nehéz. Fizikai vagy szellemi megterhelést jelent. Súlyos. Több kiló.  

o Dieser Mann ist schwer. Mehr als 120 kg. Ez a férfi súlyos. Több mint 

120 kiló.  

o Dein Koffer ist ganz schwer. Egész nehéz a bőröndöd.  

 

• schwierig:  

nehéz. Nehézségeket okoz. Nem testi fizikum kérdése. Sok erőt, 

fáradozást igényel.  

o Das ist eine schwierige Frage. Ez egy nehéz kérdés. 

o Die Hausaufgabe war nicht so schwierig. A házi feladat nem volt 

olyan nehéz.  

o Die deutsche Sprachprüfung ist sehr schwierig. A német nyelvvizsga 

nagyon nehéz. (Nem is!  ) 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30. Das Mädchen, és NEM die! 

 

Hiába, a németeknek semmi sem szent! ;) Épp így az sem, hogy a lány szó nem 

die, bármennyire is azt hitted, vagy úgy használtad, hanem DAS! ☺ 

Nyelvészeti oka van, semmi más: a -CHEN végződésű főnevek mind DAS névelőt 

kapnak, így a lány sem lehetett kivétel:  

o das Mädchen: a lány 

o die Mädchen: a lányok.  

Vagyis csak többesben lehet die, mint minden egyéb főnév is DIE-re vált ekkor.  

o Das Mädchen ist 6 Jahre alt. 6 éves a lány.  

o Das Mädchen kann sehr schön singen. A lány nagyon szépen tud 

énekelni.  

o Wo sind die Mädchen?  Hol vannak a lányok?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

31. Ich gerne gehe ins Kino. Ich gehe gerne ins Kino.  

 

(Én) Szívesen megyek moziba.  

Diktálná az agyunk, a gondolatunk. Pedig ez bizony nem így lesz!  

Figyelni kell rá, hogy hiába akarja a gondolatunk irányítani a mondandónkat, nem 

szabad engednünk neki!  Hiszen a NÉMET SZÓREND mást mond:  
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1. alapvetően kezdj az alannyal, 

2. majd jöhet az IGE,  

3. s a következő pozícióban pedig a többi mondatrész(ek): 

(1) Ich  (2) gehe (3) gern ins Kino.  

 

Az alany (Ki? Kik? – ők a cselekvők, elkövetők) és az állítmány (Mit csinál az 

alanyunk? Mit követnek el?) közé NEM KERÜLHET semmi!  

Magyarul persze rögtön mondanád:  

o Én soha nem eszem halat.  

o Ich nie esse Fisch.  

DE ez NEM JÓ!  

A képlet szintén jól jön:  

1. alapvetően kezdj az alannyal: ICH 

2. majd jöhet az IGE: ESSE 

3. s a következő pozícióban pedig a többi mondatrész(ek): NIE FISCH. 

 

Alles klar?   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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32. mein Auto vagy meines Auto? 

 

1. Das ist mein Auto.  

2. Das ist meines Auto.  

 

Na melyik a helyes? 

Hát persze, hogy a második! Nem is kérdés. Vagy mégis?  

Olyan nincs, hogy meinES Auto. A DAS Auto miatt nagyon akarod mondani, írni, 

hogy meines, hiszen akkor megjelenne a daS-ból az S. De sajna nem szabad, 

hiszen a mein nem 3, hanem csak 2 alakú (ellentétben a der, die, das 3 

formájával):  

o der esetén: mein (itt sincs meiner) 

o diE esetén: meinE 

o das esetén: szintén mein.  

 

Ennek ez a 2 formája van alany esetben, így nem használhatsz meines Auto-t. 

Mint ahogy a gyerekem is csak mein Kind lesz, s nem meines Kind.  

De akkor mégis honnan olyan ismerős Neked ez a meines, ha valójában nem is 

létezik?  

Mert birtokos esetben van ilyen formája, de akkor a főnévhez kapcsolódik egy 

S/ES is: 

o meines Auto:  az autóm valamije.  

o die Farbe meines Autos:  az autóm színe. 

 

Innen már ismerős lehet, de mindenképp kell hozzá a főnévre tett S/ES végződés.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

33. Für Sie vagy für Ihnen? 

 

Statisztikáim alapján ezt a szerkezetet rontják el a legtöbben. Legyen szó írásbeli 

vizsgáról, magántanulóm által írt háziról, órai kommunikációról, vagy szóbeli 

vizsgafeladatról, folyton rosszul használják. S Te? Te jól használod? Most figyelj!  

 

• Für Sie: ez a létező forma, ez a helyes.  

• Für Ihnen: ez nem létezik! Ez nyelvtanilag egy kész roncs.  

 

Miért is?  

• Für = számára, részére. Eme jelentés miatt van az, hogy sokan a részes 

esetre asszociálnak, pedig nem szabad keverni a kettőt. Ez a für előljáró, 

ami csak tárgy esettel állhat. Tehát a Sie tárgyban is Sie marad (alany eset: 

Sie, tárgy eset: Sie, részes eset: Sie). 

• Az Ihnen pedig már RÉSZES esetben lenne (Sie személyes névmás esetén: 

önnek), és ezt kizárja a für + TÁRGY eset!   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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34. keine Problem  

 

 

Kein Problem. Akartad volt mondani, oder? ;)  

• das Problem (die Probleme):  

probléma, gond, ügy: sajnos sok magyar (külföldi tanulóimnál nem tipikus 

ez a hiba) nyelvtanuló helytelenül használja. 

  

A das Problem kein Problem lesz, ha épp arról van szó, hogy nem probléma. Ha 

többes számról beszélsz, akkor pedig keine Probleme, vagyis nem problémák. De 

a kettőt ne mixeld, mert tök helytelen lesz. OKS? Tehát kein Problem vagy keine 

Probleme.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35. sich fühlen, fühlen, spüren, empfinden 

 

Mindhárom ige alap jelentése ÉREZNI valamit. Na de mikor mit érzek vele? Mert 

teljesen más a használatuk. 

 

• sich fühlen (fühlte, hat gefühlt):  

érzi magát valahogyan. Közérzetre értve. Vagy a Wie geht’s? kérdésre: Ich 

fühle mich wohl. Jól érzem magam.  

o Wie fühlst du dich heute? Hogy érzed magad ma?  
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o Ich fühle mich großartig. Nagyszerűen érzem magam.  

 

• fühlen (fühlte, hat gefühlt):  

érzékel valamit (ein Gefühl haben). De már nem sich-es, tehát nem magán 

érez valamit. 

o Ich fühle, wir sind auf dem richtigen Weg. Úgy érzem, jó úton 

vagyunk.  

o In Spanien kann man die Wärme der Sonne fühlen. 

Spanyolországban lehet érezni a nap melegét.  

 

• spüren (spürte, hat gespürt):  

érez, érzékel valamit az érzékszerveivel. Nem magad, hanem valami 

mást. Amit érzel, az tárgy esetben van. Mivel érzek valamiT.  

o Ich spüre den Wind in meinen Haaren. A hajamban érzem a szelet.  

o Er spürt mein Parfüm. Érzi a parfümöm.  

 

• empfinden (empfand, hat empfunden):  

mély, nagy érzelmeket érez, vagy sem.  

o Sie emfindet große Freude, wenn sie diese Stadt besucht.  Nagy 

örömöt érez, amikor meglátogatja ezt a várost.  

o Ich empfinde nichts für dich. Semmit se érzek irántad.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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36. mögen vagy lieben?  

 

• mögen (mochte, hat gemocht):  

szeret, kedvel, bír valakit, valamit.  

o Ich mag meine Hobbys. Szeretem a hobbijaim.  

o Er mag Hunde. Szereti a kutyákat. 

o Wir mögen Italien. Szeretjük Olaszországot.  

o Ihr mögt Spaghetti. Szeretitek a spagettit.  

o Ich mag meine Kollegen. Kedvelem / bírom a kollégáimat.  

 

Vigyázz vele, mert a ragozása rendhagyó, mivel ez egy módbeli segédige: 

▪ ! ich mag 

▪ ! du magst 

▪ ! er, sie, es mag 

▪ wir mögen 

▪ ihr mögt 

▪ sie, Sie mögen  

 

• lieben (liebte, hat geliebt):  

érzelmekkel szeret, szerelmes, mélyebb érzelmei vannak valami vagy 

valaki iránt. A magyar imádni igét is csak ezzel tudod kifejezni németül. 

Fura, nem?  

o Ich liebe meinen Mann. Szeretem a férjem.  

o Wen liebst du? Kit szeretsz? 

o Ich liebe die Tomatensuppe. Imádom a paradicsomlevest. (Főleg 

betűtésztával!) 
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Korábban azt tanították, hogy a LIEBEN igét csak élőlényekre használhatjuk: 

szeretheted a kutyusod, cicád, nagyapád, de a mobilod, laptopod már nem. Mára 

ez már teljesen elveszett az „élő” németben, hiszen simán hallhatsz ilyeneket, 

hogy  

o Ich liebe mein Handy. Imádom a mobilom. 

o Sie liebt ihre neue Hose. Szereti az új nadrágját.  

Úgyhogy használd Te is bátran mindkét igét, attól függően, hogy mennyire 

kötődsz emberekhez, dolgokhoz.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

37. er helft, er hilfe, er hilft 

 

Nos, itt valaki nagyon keveri a szezont a fazonnal! Mert hogy a helfen egy 

tőhangváltós ige, de mégsem hilfe lesz belőle.  

• helfen:  

segít. Rendhagyó a ragozása, mégpedig: 

▪ ich helfe 

▪ ! du hilfst 

▪ ! er, sie, es hilft 

▪ wir helfen 

▪ ihr helft 

▪ sie, Sie helfen 
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Tehát amit sokat használunk, az nem más, mint a DU HILFST.  Vagy a SIE HILFT.  

o Wenn du mir hilfst, helfe ich auch dir. Ha segítesz nekem, én is 

segítek neked.  

o Sie hilft uns leider nicht.  Sajnos nem segít nekünk.  

 

• die Hilfe (die Hilfen):  

segítség, főnév.  

o Ich brauche noch Hilfe. Még segítségre van szükségem.  

o Meine Nachbarin braucht Hilfe, aber wir helfen ihr nicht. A 

szomszédasszonyomnak segítségre van szüksége, de nem segítünk 

neki.  

 

Nincs olyan, hogy er hilfe, ott a die Hilfe főnevet keverted bele. És olyan sincs, 

hogy es helft, mert tőhangváltós. OK? ;)  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

38. bereit vagy fertig?  

 

• bereit (sein):  

készen van valamire, melléknév. Készen állsz, tőled aztán mehet a móka. 

Amikor kész vagy, hogy kezdődjön a dolog.  

o Ich bin bereit, viel zu arbeiten. Készen állok arra, hogy sokat 

dolgozzak.  
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o Wir sind bereit, Überstunden zu machen.  Készen állunk arra, hogy 

túlórázzunk.  

o Anna ist bereit, mit dir zu sprechen. Anna készen áll arra, hogy 

beszéljen veled.  

 

• fertig (sein):  

készen van. Elkészült. Kész. Befejezve a dolog. Itt már nem állsz készen 

semmire, ez épp a végét jelenti a cselekedeteknek, dolgoknak: befejezted.  

o Die Hausaufgabe ist fertig. A házi kész.  

o Ich bin schon fertig. Készen vagyok valamivel. / Befejeztem.  

o Die Autobahn ist schon fertig. (Man braucht nicht mehr daran zu 

arbeiten.) Az autópálya már kész van. (Nem kell már rajta dolgozni.) 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

39. sollten vagy sollten? 

 

• sollten:  

kellett valamit tenni. Nem kényszeresen, hanem mert én is akartam. A 

SOLLEN ige Präteritum múlt alakja. Tehát ez sem egy új ige, csak múltban 

van.  

A ragozása rendhagyó: 

▪ ! ich sollte 

▪ du solltest 
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▪ ! er, sie, es sollte 

▪ wir sollten 

▪ ihr solltet 

▪ sie, Sie sollten 

 

o Meine Mutter sollte nicht kochen. Wir haben im Restaurant 

gegessen. Anyának ma nem kellett főznie. Étteremben ettünk.  

o Den Kindern, die auf der Straße leben, sollte man helfen. Az utcán 

élő gyerekeknek kellett segíteni.  

o Am Wochenende sollte ich meine Großeltern besuchen. Hétvégén 

meg kellett látogatnom a nagyszüleimet.  

 

Na de most ugrik a majom a vízbe!  

 

• sollten:  

kellene valamit tennie. Ugyanaz az alak, de mégis teljesen más a 

jelentése, hiszen ez nem múltban van, hanem jelenben, s ráadásul 

FELTÉTELES módban. Még most KELLENE valamit tennie. Ragozása is egy 

az egyben megegyezik a múlt idős formával. De akkor mégis honnan fogod 

tudni, hogy most akkor meg KELLETT tennie, vagy meg KELLENE tennie 

valamit?  

o Er sollte mir helfen. Segítenie kellene nekem. FELTÉTELES.  

o Er sollte mir helfen. Segítenie kellett nekem. MÚLT.  

 

Sajna itt csak a szövegkörnyezet segít. A fent említett két mondatot is csak a 

többi mondat, mondatrész tükrében tudod pontosan fordítani, megérteni:  
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o Wenn er Zeit hätte, sollte er mir helfen. Ha lenne ideje, segítenie 

kellene nekem. FELTÉTELES. 

o Gestern sollte er mir helfen. Tegnap segítenie kellett nekem. MÚLT  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

40. tun vagy machen? 

 

• machen (machte, hat gemacht):  

készít, tesz, csinál valamit. Javában fizikai dolgokról szóló mondatokban, 

ahol valódi aktivitást várunk:  

o Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Csinálhatok egy képet önről?  

o Machst du die Hausaufgabe? Megcsinálod a házit? 

o Was machen wir am Wochenende? Mit csinálunk a hétvégén? 

 

Sajnos minimális a különbség a két ige között, ezért praktikusabb, ha 

szerkezetekben tanulod meg őket. Főként machen,  

-ha konkrét, kézzel fogható tevékenységről van szó.  

o Ich mache einen Kaffee. Csinálok egy kv-t. 

 

-Spaß machen szerkezetben:   

o Es macht mir Spaß. Szórakoztat.  

 

-etwas beruflich machen: szakmájából adódóan csinál valamit:  
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o Was machen Sie beruflich? Mi a szakmája?  

 

• tun (tat, hat getan):  

elvont értelemben tesz, csinál valamit. Ami nem olyan kézzel fogható, 

mint a machen.  

o Ich tue alles für dich. Mindent megteszek érted.  

o Er tut alles, was er nur kann. Mindent megtesz, amit csak tud.  

 

Tipikus szerkezet, ahol tuti a tun-t kell használnod:  

-Leid tun – sajnálni 

o Es tut mir Leid. Sajnálom.  

o Es muss dir sicher Leid tun. Biztosan sajnálod.  

 

-wehtun – fáj, fájdalmat okoz  

o Mein Kopf tut mir weh. Fáj a fejem.  

o Was tut dir weh? Mid fáj?  

 

A tun ragozása nem rendhagyó, de mégis elég rövid alakjai vannak, ami esetleg 

megzavarhat:  

▪ ich tue 

▪ du tust 

▪ er, sie, es tut 

▪ wir tun 

▪ ihr tut 

▪ sie, Sie tun 

 

Vannak olyan mondatok is, ahol azért a machen és a tun ige simán felcserélhető:  
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o Was machst du jetzt? Was tust du jetzt? Mit csinálsz most? 

o Ich weiß nicht, was ich machen / tun sollte. Nem tudom, mit kellene 

tennem.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

41. erst vagy nur? 

 

• erst:  

csak. Időpontoknál, időhatározók esetén.  

o Sie ist erst 5 Jahre alt. Csak 5 éves. 

o Ich habe das erst gestern erfahren. Csak tegnap tudtam meg.  

o Es ist erst 4 Uhr. Még csak 4 óra van. 

Használhatjuk mennyiségbeli korlátozásra is: 

o Ich habe erst 5 Seiten gelesen.  Csak 5 oldalt olvastam.   

 

• nur:  

csak. Minden másra, ami az előző kategóriából kimaradt.   

o Ich spaziere nur mit meinem Hund. Csak a kutyámmal sétálok.  

o Nur mit dir werde ich reisen. Csak veled fogok utazni.  

o Ich gebe nur meiner Mutter einen Blumenstrauß. Csak anyukámnak 

adok virágcsokrot.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

42. das Leiden, die Leidenschaft, leiden 

 

• das Leiden (die Leiden):  

szenvedés, baj, bánat. Ez a rosszabb, ha ez van, s nem a következő főnév.  

o Ich konnte das Leiden meiner Oma nicht sehen. Nem bírtam nézni 

a nagymamám szenvedését.  

o Die Leiden stammen immer von uns. A szenvedések mindig 

belőlünk gyökereznek.  

 

• die Leidenschaft (die Leidenschaften):  

szenvedély, elhivatottság. Amit szeretsz, sőt, imádsz csinálni.   

o Was ist deine Leidenschaft? Mi a szenvedélyed?  

o Kochen ist meine Leidenschaft. A főzés a szenvedélyem.  

 

• leiden (litt, hat gelitten):  

szenved valamitől, valakitől, elszenved valamit. Itt meg kell 

különböztetnünk két vonzatot: 

• leiden an + részes eset: szenved valamitől, ami betegség. 

o Ich leide an einer Erkältung. Megfázástól szenvedek.  

o Er leidet an der Depression. Depressziótól szenved.  

• leiden unter + részes eset: bármi mástól, ami nem az 

egészségére vonatkozik.  
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o Wir leiden unter der Hitze. Szenvedünk a hőségtől.  

o Ihr leidet unter eurem strengen Boss. A kemény főnökötöktől 

szenvedtek.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

43. jede, alle, alles 

 

• jede:  

minden egyes, mindenki. 3 alap formája van, amit természetesen most is 

a főnév névelője fog meghatározni:  

o jeder Mann – minden férfi 

o jede Frau – minden nő  

o jedes Kind – minden gyerek 

 

HA ezt tárgy esetben használod, akkor épp a der, die, das névelőragozást kell 

követned, vagyis:  

o Ich sehe jeden Mann. Minden férfit látok. 

 

Hasonlóan részes esetben: 

o Ich gebe Küsschen jedem Mann! Minden férfit megpuszilok.  

 

Amire légy tekintettel: a jede/jeder/jedes szócska után mindig egyes számban 

van a főnév.  
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• alle:  

mindenki. Csak többes számú főnév állhat utána: 

o Alle Männer sind nett. Minden férfi kedves.  

o Alle Frauen kochen sehr gut. Minden nő nagyon jól főz.  

o Alle Kinder bekommen Schokolade. Minden gyerek kap csokit. 

Végeredményben csak a nyelvtani (egyes vagy többes) szám a különbség 

közöttük.  

o Jeder Mann kann gut parken. Minden férfi jól tud parkolni.  

o Alle Männer können gut parken. Minden férfi jól tud parkolni. 

 

• alles:  

minden. Dolgok. Tárgyak. Minden együtt.  

o Er kauft alles. Mindent megvesz.  

o Was alles hast du gegessen? Mi mindent ettél?  

o Ich habe alles gesehen. Mindent láttam.  

o Alles ist fertig. Minden kész van.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

44. anrufen, telefonieren, rufen 

 

• anrufen (rief an, hat angerufen):  

felhívni valakit. Amikor mobilon felhívsz valakit. Tárgy esettel áll, mert 

valakiT hívsz.  
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o Ich rufe dich an. Felhívlak.  

o Rufst du mich an? Felhívsz?  

 

• telefonieren (telefonierte, hat telefoniert):  

telefonál valakivel. Telefonon beszélgetni valakivel. Vonzata: mit + részes 

eset. ValakiVEL telefonálok.  

o Ich telefoniere mit dir. Veled telefonálok.  

o Mit wem telefonierst du?  Kivel telefonálsz?  

 

• rufen (rief, hat gerufen): 

kiált, hív. Nem telefonon. Amikor otthon vagy, és kb. hatodik alkalommal 

ordítod el magad, hogy Lajosss, kihül az ebéd, gyere! Na ezt a „hívást” 

tudod kifejezni a rufen igével.  

o Ich habe dich schon zweimal gerufen. Schuldigung, ich war im 

zweiten Stock, ich habe dich nicht gehört. Már kétszer hívtalak. 

Elnézést, a másodikon voltam, nem hallottalak.  

o Rufen Sie einen Arzt! Hívjon orvost! (Nem telefonon, hanem ott 

vagy a kórteremben, s megkér az ágyszomszédod, hogy szólj a 

dokinak.) 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Egy mondat instant receptje:

 

 

A legtöbb HIBÁT MONDATOKBAN követjük el.  

A mondathoz nagyon JÓ SZÓRENDI tudás kell, hogy NE OKOZZ 

FÉLREÉRTÉST a németajkú partnered számára. 

A legtöbb mondatban sokkal komplexebb a SZÓREND, mint ahogy 

gondolnád.  

Tudtad, hogy a németben a 3 alap szórend mellett van még 20 

egyéb szórend is? 

Ez a sok szórend sem fog Neked problémát okozni, ha az általam 

kifejlesztett, egyedülálló MONDATSABLONOK segítségével 

memorizálod őket. ☺ 

Ezek a sablonok a MOMO-ban találhatók.  

De ki, vagy mi is az a MOMO? ☺  

Ha szeretnéd megtudni, katt ide:  

www.lerndeutsch.eu/mondommondatok 

http://www.lerndeutsch.eu/mondommondatok
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45. schwul - schwül 

 

• schwul (sein):  

meleg, homoszexuális. I love Józsi.  

o Er ist schwul. Meleg.  

o Ist Robert schwul?  Róbert meleg?  

 

• schwül:  

tikkasztó, fülledt. Amikor nyáron nagyon meleg van, és alig kapsz levegőt. 

NA az a schwül.   

o Heute haben wir schwüles Wetter. Ma tikkasztó időnk van.  

o Am Wochenende war es schwül. Hétvégén fülledt idő volt.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

46. viel – viele – vieles 

 

• viel:  

sok. megszámlálhatatlan főnevek, elvont főnevek esetén, mint pl. 

anyagnevek, ételek, italok, idő, de épp ilyen a siker, a szeretet stb. Ezeket 

nem számoljuk meg darabra. De a mákot sem.  

o Viel Erfolg! Sok sikert! 

o Ich trinke meinen Kaffee mit viel Zucker. Sok cukorral iszom a 

kávém. 
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o Ich habe viel Zeit. Sok időm van.  

 

• viele:  

sok. Megszámlálható főnevek esetén. 

o Viele Kinder sind im Kindergarten. Sok gyerek van az óvodában.  

o Sie hat viele Bücher. Sok könyve van. 

o Sie haben viele Katzen. Sok macskájuk van.  

Ezeket a főneveket azért jóval könnyebben meg lehet számolni, mint hogy hány 

szem mákot vagy hány szál spagettitésztát ettél 

 

• vieles:  

sok. De nem konkretizálom, hogy mi. Sok dolog, mennyiségileg sok.  

o Ich habe heute vieles gelernt. Ma sokat tanultam.  

o Sie weiss vieles. Sokat tud.  

o Vieles tue ich für dich. Sokat teszek érted.  

 

De ne feledd, hogy „Vielen Dank!” (Köszönöm szépen!) a helyes.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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47. lang vagy lange? 

 

• lang:  

hosszú, valamilyen hosszan tart valami. Időtartam kifejezése. Konkrétan 

megmondom, hogy meddig tart az a dolog.  

o Ich koche noch zwei Stunden lang. Két órán át főzök.  

o Drei Wochen lang mache ich einen Deutschkurs. 3 héten át vagyok 

német tanfolyamon.  

 

• lange:  

hosszan. Nem határozom meg az időtartamot. Tipikus kérdőszava a Wie 

lange? Meddig? Milyen hosszan? Mennyi ideig?. 

o Ich arbeite immer lange. Mindig sokáig dolgozom.  

o Ich mag lange schlafen. Szeretek sokáig aludni.  

o Wie lange lernst du abends? Meddig tanulsz tanulsz?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

48. das vagy dass?  

 

• das:  

a, az. Névelő. Mindig egy S marad. ☺  

o Das Buch. A könyv.  

o Das ist das Buch. Ez a könyv.  
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Használhatod vonatkozó névmásként is, de akkor már mellékmondati (KATI) 

szórend követi.  

o Das Mädchen, das wir gestern Nachmittag gesehen haben, ist die 

Tochter von Marta. A lány, akit tegnap délután láttunk, Klára lánya.  

o Das Bett, das du bei IKEA gekauft hast, ist sehr bequem. Az ágy, amit az 

IKEA-ban vettél, nagyon kényelmes.  

 

• dass:  

hogy. Kötőszó, KATI szórenddel.  

o Er sagt, dass er morgen Evi besucht. Azt mondja, hogy holnap 

meglátogatja Évit.  

o Ich bin davon überzeugt, dass ich die Prüfung schaffen kann. Meg 

vagyok győződve róla, hogy le fogom tenni a vizsgát.  

 

Kiejtésben nem mindig lehet érezni a különbséget, de a témából, 

szövegkörnyezetből mindenképp kiderül, hogy milyen értelemben használják a 

DAS / DASS szócskát. ☺  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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49. gern vagy gerne 

 

• gern:  

szívesen, örömmel. Amit szívből csinálsz, amit kedvelsz.  

o Sie lernt gern die Mathematik. Szívesen tanul matematikát.  

o Was isst du gern? Mit eszel szívesen?  

o Sie spielt gern Klavier. Szívesen zongorázik.  

- gyakran felbukkan ebben a formában is: 

o Danke schön! Köszönöm szépen! Gern geschehen. Szívesen.  

 

- hätte gern: valamit szeretnél, valami kívánságod van, használhatod a már 

így is eléggé elkoptatott möchten helyett is, mivel jelentésben nincs 

különbség: 

o Ich hätte gern ein Kilo Trauben. (= Ich möchte ein Kilo Trauben.) 

Szeretnék egy kiló szőlőt.  

o Er hätte gern zwei Brötchen. (= Er möchte zwei Brötchen.) Két 

zsömlét szeretne.  

o Wir hätten gern Fischsuppe. (= Wir möchten Fischsuppe.) Hallét 

szeretnénk. 

 

• gerne:  

nincs különbség köztük, mindkét formát használják. Talán a gerne 

Németország déli területein gyakoribb, de úgy vélem, már mindenhol 

hallhatod:  

o Ich esse gerne Pizza. Szívesen eszem pizzát.  

o „Kommst du mit?” Jössz velem? „Gerne.” Szívesen.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

50. vor vagy vorne? 

 

• vor:  

elé, előtt. Előljárószó: két jelentése van, amit az eset határoz meg: 

- vor + tárgy eset: elé. (HOVÁ?)  

o vor die Schule: az iskola elé – Vor die Schule gehen die Eltern. Az 

iskola elé mennek a szülők.  

o vor den Stuhl: a szék elé – Ich stelle den Tisch vor den Stuhl. A szék 

elé teszem az asztalt.  

o vor  das Bett: az ágy elé – Ich lege den neuen Teppich vor das Bett. 

Az új szőnyeget az ágy elé teszem.  

 

- vor + részes eset: előtt. (HOL?) 

o vor der Schule: az iskola előtt – Die Eltern warten vor der Schule. Az 

iskola előtt várnak a szülők.  

o vor dem Stuhl: a szék előtt – Vor dem Stuhl steht der Tisch. A szék 

előtt van az asztal.  

o vor dem Bett: az ágy előtt – Vor dem Bett liegt der neue Teppich. Az 

ágy előtt van az új szőnyeg. 
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Ha megfigyeled, az előljáró után mindig áll egy NÉVELŐ (megfelelő esetben 

ragozva: HOVÁ? kérdés esetén tárgy esetben, HOL? kérdésnél részes esetben) + 

FŐNÉV.  

o vor (ELŐLJÁRÓ) der (NÉVELŐ) Schule (FŐNÉV) 

 

• vorne:  

elől. Ez egy helyszín. Már nem előljáró, de hasonlít rá. Használatban 

viszont tök más, mivel nem kerül hozzá se névelő, se főnév. Ez épp olyan 

helyhatározó, mint a zu Hause vagy az in Bremen.  

o Vorne stehen die Autos. Elől vannak az autók.  

o Brigitte sitzt vorne. Brigitta elől ül.  

o Frau Zwetschke arbeitet vorne. Zwetschke asszony elől dolgozik.  

 

Gyakran hallani vorn formában is, de nem kell megijedned, jelentésük tökre 

ugyanaz: vorn – vorne.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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51. interessant vagy interessiert  

 

• interessant:  

érdekes. Melléknév.  

o Den Film finde ich interessant. Érdekesnek találom a filmet. 

o Du hast einen interessanten Beruf. Érdekes szakmád van.  

o Es ist sehr interessant. Ez nagyon érdekes. 

o Dieses Buch halte ich für interessant. Ezt a könyvet érdekesnek 

találom.  

Ha ki akarod fejezni, hogy valakinek olyan érdekes valami, akkor für + tárgy 

esettel meg tudod tenni:  

o Diese Reise ist sehr interessant für mich. Ez az utazás nagyon 

érdekes számomra.  

 

• interessiert:  

érdekelt (valamiben). Melléknév. Amiben érdekelt vagy, azt an + részes 

esettel tudod kifejezni.  

o Ich bin interessiert daran. Érdekelt vagyok ebben.  

o Sie ist interessiert, dass sie die Prüfung ablegt. Érdekelt abban, hogy 

levizsgázzon.   

o Ich verkaufe meine Wohnung. Eladom a lakásom. Ruf mich an, 

wenn du daran interessiert bist. Hívj fel, ha érdekel a dolog.  

 

Ez simán helyettesíthető egyébként az Interesse haben an + részes esettel, ha 

még mindig nehezen menne a két szó megkülönböztetése.  

o Hast du Interesse an Politik? Érdekelt vagy a politikában? Érdeklődsz 

a politika iránt? (Itt használhatod a sich interessieren für + tárgy 
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esetet is, ami nem más, mint az érdeklődni valami iránt ige. Ja, ich 

interessiere mich für die Politik. Igen, érdeklődöm a politika iránt.) 

o Er hat Interesse an dem Umweltschutz. Érdekelt a 

környezetvédelemben.  

 

52. eigen vagy einige? 

 

• eigen:  

saját. Az enyém. Sajátom. Nem a tiéd!  Melléknévként ragoznunk kell, erre 

mindig figyelj!  

o Das ist meine eigene Wohnung. Ez a saját lakásom.  

o Das ist dein eigenes Bett. Ez a te saját ágyad.  

 

• einige: 

néhány. Nem sok, csak pár. Mivel több van, ezért az őket követő főnév 

többes számban áll.  

o Ich habe einige Bücher. Van néhány könyvem.  

o Hast du einige Flaschen? Van néhány üveged?  

o Einige Stunden später konnte er schon reingehen. Néhány órával 

később már be tudott menni.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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53. pünktlich vagy genau? 

 

• pünktlich:  

pontos(an). Időbeli pontosság kifejezése esetén használjuk.  

o Rosa ist immer pünktlich. Róza mindig pontos.  

o Ich komme immer pünktlich an. Mindig pontosan érkezem meg.  

 

• genau:  

pontos(an), precíz.  

o Stimmt genau! Pontosan! (Kifejezés, tanuld meg így! ) 

o Genau das will ich! Pontosan azt akarom.  

o Er arbeitet immer genau. Mindig pontosan dolgozik.  

o Sie ist so genau. Olyan precíz.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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54. legen vagy liegen? 

 

• legen: 

fektet valamit valahová. Ahová fektetsz valamit (leteszel, fekvő helyzetbe 

raksz), az mindig tárgy esetben lesz, hiszen a HOVÁ? kérdésre válaszol. 

o Ich lege mein Buch auf den Tisch. Az asztalra teszem (fektetem) a 

könyvem. 

o Er legt seinen Mantel auf das Bett. Az ágyra teszi (fekteti) a kabátját.  

Magyarban nem mindig szerencsés FEKTET-ként fordítani, hisz magyarosabb, ha 

csak TESZ-nek fordítod.  

 

• liegen:  

fekszik valami valahol. Már ott van. Mivel a HOL? kérdésre ad választ, 

ezért ahol lesz az a tárgy, dolog, élőlény, az a határozószó mindig részes 

esetben lesz.  

o Mein Buch liegt auf dem Tisch. A könyvem az asztalon van (fekszik). 

o Sein Mantel liegt auf dem Bett. A kabátja az ágyon van (fekszik).  

Magyarban nem mindig szerencsés FEKSZIK-ként fordítani, hisz olykor 

magyarosabb, ha csak VAN-nak fordítod.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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55. Liest du? Lies! 

 

• Liest du?  

Olvasol? És nem pedig Olvass! Sajnos nagyon gyakori, hogy a felszólító 

mód helyett simán kérdést teszel fel, pedig nem mindegy, hogy valakit 

felszólítasz, utasítasz, kérsz, vagy csak kérdezel.  

o Liest du das Buch? Olvasod a könyvet?  

o Lies das Buch! Olvasd a könyvet!  

 

• Lies!  

Olvass! Ez a valódi felszólítás, ez a helyes használat felszólító mód esetén. 

Nem használhatod a DU névmást és a rá jellemző igeragokat (-ST) sem!  

o Siehst du? Látod? (KÉRDÉS) 

o Sieh! Nézd! (FELSZÓLÍTÁS) 

o Kochst du? Főzöl? (KÉRDÉS) 

o Koch! Főzz! (FELSZÓLÍTÁS) 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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56. schlafen, verschlafen, einschlafen, sich ausschlafen 

 

• schlafen (schlief, hat geschlafen):  

alszik. Fontos, hogy tőhangváltós ige, vagyis du és er, sie, es esetén kap 

egy umlautot is:  

o Du schläfst 6 Stunden lang. Hat órán át alszol.  

o Sie schläft nicht so gut. Nem alszik olyan jól.  

 

• verschlafen (verschlief, hat verschlafen):  

elalszik. Reggel, amikor 4 helyett 6:30-kor nyitod ki a szemed, a 

főnöködtől meg van 7 nem fogadott hívásod, az irodában meg a reggeli kv 

helyett a felmondásod vár az asztalodon.   

Tehát amikor sokáig alszol. Vagyis tovább, mint tervezted.  

o Am Dienstag habe ich verschlafen. Kedden elaludtam.  

o Unsere Kollegin hat noch nie verschlafen. A kolléganőnk még soha 

nem aludt el.  

 

• einschlafen (schlief ein, ist eingeschlafen):  

elalszik. Este, amikor lecsukod a két szemed. És szépen elszundítasz. 

Ébrenlétből alvó állapotba kerülsz Uri Geller segítsége nélkül.  

o Ich konnte erst um 3 Uhr einschlafen. Csak 3-kor tudtam elaludni.  

o Gestern Abend ist er schon um 20 Uhr eingeschlafen. Tegnap este 

már 8-kor elaludt.  

 

A Perfekt alakját már SEIN segédigével kell képezned, mivel állapotom 

megváltozik, vagyis éberből alvó lesz.  
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• sich ausschlafen (schlief aus, hat ausgeschlafen):  

kialszik, kialussza magát. Na nem a lámpa. Hanem Te végre kialszod 

magad egy éjszakai műszak után. Vagy csak úgy a hétvégén.   

o Am Wochenende konnte ich mich ausschlafen. Hétvégén ki tudtam 

aludni magam.  

o Die Lehrerin kann sich nie ausschlafen. A tanárnő soha nem tudja 

kialudni magát.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

57. erst – zuerst – erste 

 

• erst:  

csak. Időpontoknál, időhatározók esetén.  

o Sie ist erst 5 Jahre alt. Csak 5 éves. 

o Ich habe das erst gestern erfahren. Csak tegnap tudtam meg.  

o Es ist erst 4 Uhr. Még csak 4 óra van. 

Használhatjuk mennyiségbeli korlátozásra is: 

o Ich habe erst 5 Seiten gelesen.  Csak 5 oldalt olvastam.   

 

• zuerst:  

először. Mint időhatározó. Amit elsőként teszel, csinálsz.  

o Zuerst stehe ich auf, dann mache ich einen Kaffee. Először felkelek, 

majd csinálok egy kávét.  
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o Zuerst hilf mir bitte, dann geh einkaufen. Először segíts nekem 

kérlek, aztán menj bevásárolni.  

 

• erste:  

első. Mint sorszámnév.  

o Das ist unsere erste Deutschstunde. Ez az első németóránk.  

o Agatha war die erste. Ágota volt az első.  

o Das ist mein erstes Auto. Ez az első autóm.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

58. kochen, der Koch, der Kuchen, die Küche, die Kuh 

 

• kochen (kochte, hat gekocht):  

főz. Mint ige.  

o Sie kocht eine leckere Gulaschsuppe. Egy finom gulyáslevest főz.  

o Ich koche jeden Tag. Minden nap főzök.  

 

• der Koch (die Köche):  

szakács. (die Köchin (die Köchinnen): szakácsnő) 

o Der Koch arbeitet in diesem Hotel. A szakács ebben a hotelben 

dolgozik.  

o Er ist Koch von Beruf. Szakács a szakmája.  
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• der Kuchen (die Kuchen):  

sütemény, kalács.  

o Ich esse gerne Kuchen. Szívesen eszem sütit.  

o In dieser Konditorei kann man spezielle Kuchen kosten. Ebben a 

cukrászdában speciális sütiket lehet megkóstolni.  

 

• die Küche (die Küchen):  

konyha.  

o In der Küche findest du den Zucker. A konyhában találod a cukrot.  

o Wir haben eine amerikanische Küche. Amerikai konyhánk van.  

 

• die Kuh (die Kühe):  

tehén. Igen, jól látod. De mi köze ennek a konyhához? Semmi. De 

kiejtésben sok.  Nem mindegy, hogy miként mondod ki őket: die Küche 

(kühe) konyha (itt ejtjük a H-t) – Kühe (küe) tehenek (itt nincs H!).  

o Wir sehen viele Kühe auf der Wiese. Sok tehenet látunk a réten.  

o Wo sind die Kühe? Hol vannak a tehenek?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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59. etwa vagy etwas? 

 

• etwa:  

mintegy, kb.  

o Hier sind etwa 30 Männer. Kb. 30 férfi van itt.  

o Bei dieser Firma arbeiten etwa 300 Mitarbeiter. Ennél a cégnél 

mintegy 300 dolgozó van.  

o In Deutschland verdient man etwa 2000 Euro pro Monat. 

Németországban kb. 2000 eurót keresnek havonta.  

 

• etwas:  

valami, valamiT. Alany és tágy esetben is ugyanaz az alakja (Hála az 

égnek!).  

o Hast du etwas im Supermarkt gekauft? Vettél valamit a 

szupermarketben?  

o Ich habe dir etwas geschickt. Küldtem neked valamit.  

o Hat er etwas darüber gesagt?  Mondott erről valamit?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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60. shoppen, einkaufen, kaufen 

 

• shoppen (shoppte, hat geshoppt):  

shoppingol, bevásárol. Lazább ige, általában arra vonatkozik, amikor 

nézelődünk, kávézgatunk, plázázgatunk, és közben vásárolunk olyan 

(gyakran soha fel nem veszem jellegű) göncöket is, amire semmi 

szükségünk, de miért NE! Vagyis nem a 20 deka tavaszi vásárlása esetén 

használjuk ezt az igét! 

o Die Frauen mögen shoppen. A nők szeretnek shoppingolni. (A férfiak 

is! :D ) 

o Was hast du geshoppt? Miket shoppingoltál?  

 

• einkaufen (kaufte ein, hat eingekauft):  

BEvásárol. Lényeges, hogy több dolgot veszek. Amikor elugrasz munka 

után venni pár dolgot a vacsihoz.  

o Gestern haben wir bei Hofer eingekauft. Tegnap bevásároltunk a 

Hoferben.  

o Mit wem gehst du gern einkaufen? Kivel mész szívesen bevásárolni?  

 

• kaufen (kaufte, hat gekauft):  

vesz, vásárol. Nem feltétlen kell arra gondolni, amikor a Tescoban a kocsit 

fullra töltöd, aztán meg csak pillázol a kasszánál, hogy mi a fene került 200 

euróba, amikor alig vettél valamit. Tehát simán használhatod 1-2 dolog 

vásárlására is.  

o Ich habe eine neue Bluse gekauft. Vásároltam egy új blúzt.  

o Was hast du in Berlin gekauft? Mit vettél Berlinben?  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

61. zwischen vagy unter? 

 

• zwischen:  

között. Ezzel a jelentéssel részes esettel áll. Ha két konkrét dolog között 

van valami, akkor használd ezt: 

o Die Stehlampe ist zwischen dem  Schrank und dem Bett. Az 

állólámpa a szekrény és az ágy között van.  

o Tom steht zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Tomi az anyja 

és az apja között áll.  

 

• unter:  

között. Sok, több dolog között, egy csoportban, egy csoport tagjai között. 

Ez is részes esettel áll, s mivel többes számban van, ezért a névelő DEN + 

N (a főnév végén) lesz:  

o Unter den Mädchen schreibt Anna am schönsten. A lányok között 

Anna ír a legszebben.  

o Unter meinen Kollegen bin ich der klügste. A kollégáim között én 

vagyok a legokosabb. Ki más lenne!    
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

62. Er möchtet vagy Er möchte 

 

Na most akkor melyik a helyes?   

Hát persze, hogy csak az er möchte a helyes. De mi ez az ige? 

• möchten:  

szeretne. Ez nem egy új ige, hanem a mögen feltételes alakja. Vagyis ha 

vágyaid vannak, akkor ezzel tudod kifejezni, hogy mit szeretnél. Szintén 

állhat egyedül, vagy másik igével párban. 

o Er möchte eine Fischsuppe. Hallét szeretne.  

o Sie möchte Obst und Gemüse kaufen. Gyümölcsöt és zöldséget 

szeretne venni. 

 

Csak ami fura, hogy E/3 esetén nem kap -T ragot, mert ez egy módbeli segédige. 

Tehát helyesen így ragozd:  

▪ ! ich möchte 

▪ du möchtest 

▪ ! er, sie, es möchte 

▪ wir möchten  

▪ ihr möchtet 

▪ sie, Sie möchten  
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o Er möchte viel Geld. Sok pénzt szeretne.  

o Sie möchte nach Hause gehen. Haza szeretne menni.  

o Was möchte das Baby?  Mit szeretne a baba?  

o Man möchte immer zu viel. Az ember mindig túl sokat szeretne.  

  

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

63. Ich nicht lese. 

 

Nem olvasom. Nem alszom. Nem eszem. Nem dolgozom.  

A magyar agyunk hiába mondatja velünk, hogy 

ÉN nem OLVASOK.,  

sajnos ezt a sorrendet nem tarthatjuk a németben (mivel ez a német nyelv, ezért 

evidens, hogy a szórend sem követheti a magyar nyelv szórendjét).  

o Ich lese nicht. Nem olvasok. Ez a helyes!  

 

IGE tagadása esetén a NICHT a mondat végére kerül, függetlenül attól, hogy 

milyen hosszú a mondatod: 

o Ich esse nicht. Nem eszem.  

o Ich esse heute nicht. Ma nem eszem.  

o Ich esse heute im Restaurant nicht. Ma nem eszem az étteremben.  

o Ich esse heute mit dir im Restaurant nicht. Ma nem eszem az 

étteremben veled.  

Ne engedd, hogy a magyar gondolatok elvigyék a német szórended!   
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

64. das Land, das Ausland, das Inland 

 

• das Land (die Länder):  

ország, vidék.  

o Dieses Land gefällt mir. Ez a vidék tetszik nekem.  

o Was für ein Land ist das? Milyen ország ez?  

o Auf dem Land leben viele Bauern. Vidéken sok paraszt él 

(Budapesten is!).  

o Ich möchte nie aufs Land umziehen. Soha nem szeretnék vidékre 

költözni.  

 

• das Ausland:  

külföld.  

o Fährst du oft ins Ausland? Gyakran utazol külföldre? 

o Ich mag im Ausland einkaufen. Szeretek külföldön bevásárolni.  

 

• das Inland:  

belföld.  

o Es gibt solche Menschen, die nur im Inland Urlaub machen mögen. 

Vannak olyan emberek, akik csak belföldön szeretnek nyaralni.  

o Um 6 Uhr fahren die Herren ins Inland ab. 6-kor indulnak az urak 

belföldre. 
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65. nicht vagy nichts 

 

• nicht:  

nem. Tagadás. Szinte mindenre használhatod, csak névelős főnevekre 

nem. Schau mal: 

o Ich arbeite nicht. Nem dolgozom.  

o Ich arbeite nicht heute. Nem ma dolgozom.  

o Ich arbeite heute nicht mit dir. Ma nem veled dolgozom.  

o Ich arbeite heute mit dir nicht hier. Ma nem itt dolgozom veled.  

 

Mindig azon szó előtt áll a nicht, amit le szeretnél tagadni.  

Ragozott IGE tagadása esetén pedig a mondat végére battyog.  

o Ich lerne nicht. Nem tanulok.  

o Ich gehe morgen ins Kino nicht. Nem megyek holnap moziba.  

o Ich schreibe jetzt nicht. Most nem írok.    

 

• nichts:  

semmi, semmiT. Vagyis a nem valami. Na jó, csak szívatlak.   

Alany és tárgy eset is lehet ugyanabban a formában. 

o Ich kaufe nichts. Semmit se veszek.  

o Er isst nichts. Semmit se eszik.  

o Was siehst du?  Mit látsz? Ich sehe nichts. Semmit se látok.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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66. mahlen vagy malen 

 

Borzalmasan könnyű keverni ezt a két igét, hiszen kiejtésük ugyanaz (málen). De 

jelentésben semmi közük egymáshoz: 

• mahlen (mahlte, hat gemahlen):  

őröl.  

o Zu Hause kannst du den Kaffee zu Pulver mahlen. Otthon porrá 

őrölheted a kávét.  

o Pfeffer muss gemahlen werden. A borsot őrölni kell.  

 

• malen (malte, hat gemalt):  

fest.  

o Anna malt sehr schön. Anna nagyon szépen fest. 

o Sie hat auch mich gemalt. Engem is lefestett.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

67. auf vagy an 

 

• auf:  

-ra, -re, -on, -en, -ön (VÍZSZINTES felületeken – asztal, szék, ágy, föld). 

Előljárószó. Két alap jelentéssel.  

- amennyiben tárgy esetet teszel hozzá, akkor a jelentése -ra, -re: 

o Leg dein Handy auf den Tisch! Tedd a mobilod az asztalra.  
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o Eva stellt das Buch auf das Regal. Éva a polcra teszi a könyvet.  

- ha részes esettel áll, akkor az -on, -en, -ön jelentés kapcsolódik hozzá:  

o Mein Handy liegt auf dem Tisch. Az asztalon van a mobilom.  

o Das Buch steht auf dem Regal. A könyv a polcon van.  

 

• an:  

-ra, -re, -on, -en, -ön (FÜGGŐLEGES felületeken – ajtó, ablak). Előljárószó. 

Két alap jelentéssel.  

- amennyiben tárgy esetet teszel hozzá, akkor a jelentése -ra, -re: 

o Ich hänge das Bild an die Wand. A falra akasztom a képet.  

o Andrea klebt das Poster an die Tür. Andrea az ajtóra ragasztja a 

posztert.  

- ha részes esettel áll, akkor az -on, -en, -ön jelentés kapcsolódik hozzá:  

o Das Bild hängt an der Wand. A kép a falon van.  

o Das Poster hängt an der Tür. A poszter az ajtón van.  

 

Az an jelentheti a magyar -nál, -nél ragot is: 

o Ich bin an der Apotheke. A patikánál vagyok.  

o An der Kreuzung müssen wir nach links fahren. A kereszteződésnél 

balra kell mennünk.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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68. aufschreiben, verschreiben vagy notieren 

 

• aufschreiben (schrieb auf, hat aufgeschrieben):  

felír valamit, papírra vet. Elváló igekötős ige, erre figyelj, ha ragozod, vagy 

ha múlt időbe teszed:  

o Ich habe deine Handynummer aufgeschrieben. Felírtam a 

mobilszámod.  

o Er muss seinen Namen an die Tafel aufschreiben. Fel kell írnia a 

nevét a táblára.  

o Schreib meine Adresse auf! Írd fel a címem!  

 

• verschreiben (verschrieb, hat verschieben):  

orvos felír valamit, receptre ír. Te ezt az igét csak akkor használd, ha doki 

vagy, egyébként a nagymamád pitéjének a receptjét csak az aufschreiben 

igével írd fel.   

o Der Arzt verschreibt mir etwas gegen Rheuma. Az orvos felírt nekem 

valamit reuma ellen.  

o Der Hautarzt hat ihr eine Creme verschrieben. A bőrgyógyász egy 

krémet írt fel neki.  

 

• notieren (notierte, hat notiert):  

jegyzetel, röviden ír, vázol. Amikor előkapsz egy cetlit, egy postit-et és 

gyors felírod, hogy mi kell a boltból.  

o Hast du schon alles notiert? Mindent feljegyeztél már?  

o Notiere, was ich dir sage! Jegyezd fel, amit neked mondok!  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

69. frei sein frei haben 

 

• frei haben:  

ráér, van ideje valamire. Szabadidővel rendelkezik. Valójában ennek egy 

szinonímája a Freizeit haben. 

o Er hat frei am Wochenende. (= Er hat am Wochenende Freizeit.) 

Hétvégén ráér.  

o Ich habe heute frei. Ma szabad vagyok. / Ma van időm.  

o Am Freitag haben die Kollegen frei. Pénteken szabadok a kollégák. 

(Nem kell dolgozniuk.) 

o Wenn ich frei habe, schlafe ich gerne bis 11 Uhr. Ha szabad vagyok, 

szívesen alszom 11-ig.  

 

• frei sein:  

szabad (nem korlátozza senki és semmi), független, egyedülálló, szingli, 

nincs pasi, nincs nő, nincs sírás. Semmi köze ahhoz, hogy van-e 

szabadidőd, vagy ráérsz-e.  

o Ich bin frei. Ich habe jetzt keinen Freund. Szabad vagyok. Most nincs 

barátom.  

o Peter ist seit 3 Jahren frei, früher war er im Gefängnis. Péter 3 éve 

szabad, korábban börtönben volt (Ugyan mit követett el?). 
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o Du bist frei, du kannst dich allein entscheiden, was du machen 

möchtest und was nicht. Szabad vagy, egyedül dönthetsz arról, mit 

szeretnél csinálni, s mit nem.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

70. Wörter vagy Worte 

 

• Wörter:  

valójában ez a das WORT szónak a többes száma, amikor szavakra 

gondolunk, amiket meg kell tanulni, vagy éppen a sima szavakra egy 

szótárban, egy szövegben.  

o Dieser Satz hat fünf Wörter. Ez a mondat 5 szóból áll.  

o Du hast heute schon viele Wörter gelernt. Ma már sok szót 

megtanultál.  

o Das Lexikon hat 100.000 Wörter. A lexikonban 100.000 szó van.  

 

• Worte: 

valakinek a szavai. Ez is a das Wort szónak a többes számú formája. 

Amikor még a szülők szavai olyan sokat értek... Vagy épp Goethe szavai.  A 

lényeg, hogy valakinek a szavairól van szó.  

o Seine ersten Worte waren die Oma und die Mutti. Az első szavai 

ezek voltak: mami és anya.  

o Deine Worte höre ich jetzt nicht. Nem hallom a szavaidat.  
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o Die Worte ihrer Mutter fallen ihr nicht ein. Nem jutnak eszébe az 

anyja szavak.  

  

71. die Familie vagy die Familien 

 

• die Familie :  

a család. A család szó minden esetben egyes szám harmadik személybe 

sorolandó, mivel magyarul is azt mondjuk (hiába áll több tagból), hogy a 

család utazik, a család ebédel, a család elköltözött stb. Tehát az ige E/3-

ban lesz:  

o Die Familie fährt in die Schweiz. A család Svájcba utazik.  

o Wenn die Familie Zeit hat, macht sie Urlaub. Ha van ideje a 

családnak, nyaral. 

o Wo lebt deine Familie? Hol él a családod? 

 

• die Familien: 

családok. Ez a fenti szó többes száma. Itt már használhatsz (sőt, kell is) 

többes számot.  

o Viele Familien wohnen neben mir. Sok család lakik mellettem. 

o Die österreichischen Familien bekommen dieses Jahr finanzielle 

Unterstützungen. Az osztrák családok idén anyagi támogatásokat 

kapnak.  

o Woher kommen diese Familien? Honnan jönnek ezek a családok?  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

72. gefallen DATIV 

 

• gefallen (gefiel, hat gefallen):  

tetszik vkinek valami, valaki. Akinek tetszik, az részes esetben van. 

Érdekes, hogy ez a magyarban is pont így van, de mégsem megy jól a 

nyelvtanulóknak.  

o Béla gefällt mir. Béla tetszik nekem. Kinek tetszik? Hát nekem! 

Vagyis részes.   

Ritka, ha én vagyok az alany, lehet ezért is szokatlan ez az ige, bár néha az is 

megesik, hogy te tetszel valakinek:  

o Ich gefalle Béla. Tetszem Bélának.  

Javában itt a személyes névmásokat részesben kell használnod, de épp így a 

főnevek névelőjét is.  

o Der Wagen gefällt dem Opa. A kocsi tetszik a nagyapának.  

o Es gefällt ihr. Ez tetszik neki (nőnek). 

o Dieses Wetter gefällt uns gar nicht. Ez az időjárás egyáltalán nem 

tetszik nekünk.  

Amennyiben több dolog is tetszik nekünk (vagyis legalább kettő), akkor 

természetesen a gefallen ige is többes számba kerül:  

o Die Zimmer gefallen dir. A szobák tetszenek neked.  

o Die neuen Lampen gefallen der Mutter. Az új lámpák tetszenek 

anyának.  
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Illetve MINDIG az alanynak megfelelően ragozzuk az igét: 

o Ihr gefällt uns. Tetszetek nekünk.  

o Wir gefallen euch. Tetszünk nektek.  

o Sie gefallen mir. Ön tetszik nekem.  

o Du gefällst deinem Chef. Tetszel a főnöködnek.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

73. offen, geöffnet 

 

• offen:  

nyitott. De nem úgy, mint az ajtó. Hanem nyitott a másságra. Na nem úgy!  

Szimplán elfogadó, befogadó, elfogadja azt, ami más. Más kultúra, vallás, 

emberek... stb.  

o Die ausländischen Menschen sind sehr offen. A külföldi emberek 

nagyon nyitottak.  

o Ich kenne viele Menschen, die ganz offen sind. Sok olyan embert 

ismerek, akik nyitottak.  

 

• geöffnet:  

nyitva van. Kinyitott. Megnyitott. Állapotot fejezünk ki vele. Semmi köze 

az emberi nyitottsághoz. Max a patológián hangozhatna el ez a mondat, 

hogy Ich bin geöffnet (ok, morbid volt, tudom..., de érzed a különbséget, 

oder?). 
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o Das Geschäft ist ab Montag geöffnet. A bolt hétfőtől nyitva van.  

o Der Supermarkt war gestern nicht geöffnet. A szupermárket tegnap 

nem volt nyitva.  

o Es ist mir kalt. Ist die Tür vielleicht geöffnet? Fázom. Talán nyitva 

van az ajtó?   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

74. langweilig vagy gelangweilt 

 

• langweilig (sein):  

unalmas. Amikor teljesen azt érzed, hogy megöl az unalom.  

o Dieser Film war sehr langweilig. Ez a film nagyon unalmas volt.  

o Meine Arbeit ist wirklich langweilig. Tényleg unalmas a munkám.  

Akinek épp unalmas, az mindig részes esetben van: 

o Es ist mir super langweilig. Ez nekem nagyon unalmas.  

o Dieses Buch ist dir langweilig. Számodra unalmas ez a könyv.  

 

• gelangweilt:   

unott. Unatkozni.  

o Ich bin gelangweilt. Unatkozom.  

o Er fühlt sich gelangweilt. Unatkozik.  

Helyette használhatod még a Langeweile haben kifejezést, ami épp annyit jelent, 

hogy unatkozik. 
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o Sie hat Langeweile.Unatkozik.  

o Die Schüler haben in der Schule Langeweile.  A tanulók unatkoznak 

a suliban.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

75. sich freuen auf  / über 

 

A német nyelv egyik csodája, amikor még azt is meg kell mondanod, hogy előre 

örülsz-e, vagy már meglévő dolognak.  

 

• sich freuen (freute, hat gefreut) auf + tárgy eset:  

előre örülsz valaminek. Amikor tudod, hogy lesz majd, megkapod majd, 

megéled majd, de még nem most! Tipikusan lehet írni a SCHON szócska 

mellé, hogy MÁR örülsz valaminek, ami még nem is történt meg. Vagy ha 

kapsz egy levelet, s a végére írod, hogy előre örülsz a válasznak, mert 

annyira jól esne (gondolom nem épp a NAV-nak írsz ez esetben).  

o Ich freue mich schon auf den Urlaub. Már örülök a nyaralásnak.  

o Er freut sich auf die Sommerferien. Örül a nyári szünetnek. (De még 

csak március van.) 

o Diese Kinder freuen sich schon im November auf den Nikolaus. Ezek 

a gyerekek már novemberben örülnek a Mikulásnak.  

 

 



 

Czímer Zoli: HIBÁZZ! TOP 100 HBIA, amit (ne) KÖVESS el! 
 

- 103 - 

 

• sich freuen (freute, hat gefreut) über + tárgy eset:  

na ez már sokkal jobb dolog, amikor MÁR MEGLÉVŐ dolognak örülsz, 

mondhatnám, hogy utólag örülsz valaminek.  Ez az igazi öröm, mert az 

AUF-os vonzattal ellentétben itt már megvan, ami miatt happy vagy.   

o Ihr freut euch sehr über meinen Brief. Nagyon örültök a levelemnek 

(Már megkaptátok, olvastátok.). 

o Ich freue mich über deine Antwort. Örülök a válaszodnak.  

o Die Frauen freuen sich über die gekauften Hosen. A nők örülnek a 

megvásárolt nadrágoknak.  

 

Annak idején (az őskorban), amikor még gimis voltam, nekem csak úgy ment 

ennek a megjegyzése, hogy AUF: A betű elől van az ABC-ben, tehát előre örülök, 

az ÜBER pedig szinte a legvégén kullog, ezért ott már UTÓLAG örülök.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

76. beide vagy beides? 

 

• beide:  

mindkettő. Amikor két ugyanolyan dologról, emberről, bármiféle 

élőlényről beszélünk. Fontos, hogy azonos dolgokról. Utána többes 

számban áll az ige is, hiszen kettőről van szó.  

o Meine Augen tun mir weh. Beide sind ganz rot. Fájnak a szemeim. 

Mindkettő teljesen piros.  
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o Wer ist zu Hause? Mama oder Papa? Beide sind zu Hause. Ki van 

otthon? Mama vagy papa? Mindkettő otthon van.  

o Wo sind die Autos? Beide sind in der Garage. Hol vannak az autók? 

Mindkettő a garázsban van.  

 

• beides:  

mindkettő. Amikor két különböző dologról beszélek. Pl. keresem a 

kulcsom és a jogsim. Tehát mindkettőt keresem. Vagy 2 különböző 

aktivitásról van szó.  

o Trinkst du lieber Tee oder Kaffee? Ich trinke beides gerne. Teát vagy 

kávét iszol szívesebben? Mindkettőt szívesen iszom.  

o Ich habe einen Tisch und einen Stuhl. Beides ist alt. Van egy 

asztalom és egy székem. Mindkettő régi.  

o Was machst du lieber? Fahrrad fahren oder reiten? Mit csinálsz 

szívesebben? Biciklizel vagy lovagolsz? Ich mache beides gerne. 

Mindkettőt szívesen csinálom.  

A beides szócska esetén egyes szában van az ige.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ahhoz, hogy a könyvemben található 100 HIBÁT elkerüld, 

nem elég ismerni őket: HASZNÁLNOD is kell! 

A sok hiba a nyelvtan óriási tortájának egy kis szelete.  

Ha nem vagy biztos a német nyelvtanban,  

sokkal gyakrabban hibázol.   

 

Ha szeretnéd tisztába tenni a nyelvtanod, 

s nem vagy már kezdő, 

akkor ezen az oldalon megtalálod azt a könyvem, amire szükséged 

lesz B1 / B2-es szinteken: 

 

www.lerndeutsch.eu/biblia 

 

http://www.lerndeutsch.eu/biblia
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77. endlich, schließlich, zum Schluss 

 

• endlich:  

végre. Na végre! Végre megértetted a különbséget a beide, beides között 

is. Nem a dolgok végén, vagy zárásként, hanem végre valahára! Amikor 

már régóta vársz valamire, és most sikerül, most eljött az ideje.  

o Endlich habe ich es verstanden! Vége megértettem!  

o Du hast endlich die Prüfung bestanden! Végre levizsgáztál.  

 

• schließlich:  

végül, végezetül. Amikor ez az utolsó lépés.  

o Ich habe viel gelernt. Schließlich habe die Prüfung abgelegt. Sokat 

tanultam. Végül levizsgáztam.  

o Zuerst gehen wir shoppen, dann essen, und schließlich in die Bank. 

Először elmegyünk shoppingolni, aztán enni, majd végül haza.  

 

• zum Schluss:  

végül, végezetül. Amikor ez az utolsó lépés. Igen, ezt a mondatot CTRL C 

CTRL V-ztem, vagyis bemásoltam a schließlich-ből, mivel a jelentése tökre 

ugyanaz, használd őket szinonímaként.  

o Zum Schluß haben wir auch das kleine Zimmer renoviert. Végül a kis 

szobát is renováltuk.  

o Sie wählen zum Schluß die Nummer 5. Végezetül válassza az ötös 

számot.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

78. erst, erste, zuerst 

 

• erst:  

csak. Időpontoknál, időhatározók esetén.  

o Sie ist erst 5 Jahre alt. Csak 5 éves. 

o Ich habe das erst gestern erfahren. Csak tegnap tudtam meg.  

o Es ist erst 4 Uhr. Még csak 4 óra van. 

Használhatjuk mennyiségbeli korlátozásra is: 

o Ich habe erst 5 Seiten gelesen.  Csak 5 oldalt olvastam.   

 

• erste:  

első. Sorszámnév (erste: 1., zweite: 2., dritte: 3.). Gondolj csak a bankra, 

fizetett partneri együttműködés nélkül: Erste Bank. A kis huncut, azt hiszi, 

hogy ő az első.   

o Der erste Mensch auf dem Mond war Neil Alden Armstrong. Az első 

ember a Holdon Neil Alden Armstrong volt.  

o Mein erstes Auto war ein blauer Trabant. Az első autóm egy kék 

Trabant volt.  

o Die erste Prüfung ist immer am schwierigsten. Mindig az első vizsga 

a legnehezebb.  
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• zuerst:  

először, elsőnek. Amit legelőször teszel. Időhatározó.  

o Zuerst gehen wir ins Kino, dann ins Restaurant. Először moziba 

megyünk, aztán az étterembe.  

o Ich will zuerst essen, weil ich Hunger habe. Először enni akarok, 

mert éhes vagyok.  

o Zuerst wählen Sie die gewünschte Dienstleistung. Először válassza 

ki a kívánt szolgáltatást.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

79. die Lust, die Laune, die Stimmung 

 

• die Lust (die Lüste):  

kedv. Kedve van valamihez. Gyakran a haben igével áll együtt.  

o Hast du Lust ins Kino zu gehen? Van kedved moziba menni?  

o Hast du Lust dazu? Van kedved ehhez?  

o Ich habe keine Lust zum Sport. Nincs kedvem sportolni.  

  

• die Laune (die Launen):  

hangulat, (jó/rossz)kedv. Amikor a hangulatod iránt érdeklődnek, hogy Te 

hogy érzed magad, s nem az érdekli őket, hogy mihez van kedved.  

o Ich habe gute Laune. Jó kedvem van.  

o Hast du schlechte Laune? Rossz kedved van?  
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o Wer hat keine gute Laune? Kinek nincs jó kedve?    

 

• die Stimmung (die Stimmungen):  

hangulat. Itt inkább arra értjük, hogy milyen a hangulata egy helynek, egy 

zenének, egy utazásnak, vagyis olyan dolognak, ami a te hangulatodtól 

független.  

o In der Natur war eine hervorragende Stimmung. A természetben 

kiváló volt a hangulat.  

o Die Stimmung im Saal ist gereizt. A teremben ingerült a hangulat.  

o Wie war die Stimmung in der Diskothek? Milyen volt a hangulat a 

diszkóban?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

80. morgen, der Morgen, am Morgen, morgens, morgen früh 

 

• morgen:  

holnap. Időhatározó, nem főnév, ezért nem írjuk nagybetűvel.  

o Meine Enkelkinder kommen morgen. Holnap jönnek az unokáim.  

 

• der Morgen:  

reggel. Főnév, tehát ez nagybetűs.   

o Ich mag diesen Morgen. Szeretem ezt a reggelt.  
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• am Morgen:  

reggel. Mint időpont, hogy egy bizonyos reggelen.  

o Am Morgen lerne ich noch ein bisschen. Reggel tanulok még egy 

kicsit.  

 

• morgens:  

reggelente. A gyakoriságon van a hangsúly, s ez már csak időhatározó lesz, 

vagyis marad kisbetűvel.  

o Wir essen morgens zusammen. Reggelente együtt eszünk.  

  

• morgen früh:  

holnap reggel. Annyira azért nem vicces a német, hogy itt a morgen 

Morgen-t használná. Pedig olyan jó lenne.   

o Morgen früh fliegen wir in die Schweiz. Holnap reggel Svájcba 

repülünk.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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81. sein vagy es gibt 

 

• sein (war, ist gewesen):  

van, létezik. A német létigéje és egy rojtosra használt segédige.  Gondolj 

csak a Perfektre (ist gekommen).  

SEIN esetén nem azt hangsúlyozzuk, hogy létezik, hanem dolgok, élőlények 

helyét, idejét, tulajdonságait emeljük ki.  

o Ihr seid in den Bergen. A hegyekben vagytok.  

o Dieser Ingenieur ist 55 Jahre alt. Ez a mérnök 55 éves. 

o Bist du schon müde? Már fáradt vagy?  

o Das Zimmer ist klein. A szoba kicsi.  

 

• es gibt (gab, hat gegeben):  

létezik. Vagy nem. Akkor használd ezt az igét, ha azt akarod kiemelni, hogy 

valami létezik vagy sem. Van vagy nincs.  

Ami még furcsa benne, hogy az ES mindig az alany szerepét tölti be, ezért ez a 

szerkezet mindig tárgy esetet vonz. Vagyis a valós alanynak gondolt dolog lesz 

tárgy esetben.  

o Gibt es hier einen Tisch? Van itt asztal?  

o Hier gibt es keine Cola. Itt nincs kóla. 

o Es gibt einen Tischler in diesem Haus. Van asztalos ebben a házban.  

o Es gibt 6 Stühle im Zimmer. Hat szék van a szobában.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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82. fahren vagy führen? 

 

• fahren (fuhr, hat gefahren):  

vezet valamiT. Igen, nem véletlen írtam hat-ot segédigeként Perfekthez, 

hiszen most nem az utazik igeként használjuk.  

Mivel ez egy tárgyas ige (vezetek egy kocsiT, villamosT stb.), ezért csak HABEN-

nel képezheti a Perfekt múltját.  

o Ich fahre einen neuen BMW. Egy új BMW-t vezetek (Hú, de menő 

vagy!).  

o Hast du schon 6 Stunden gefahren? Már 6 órát vezettél?  

o Er hat einen Audi gefahren. Audit vezetett.  

 

• führen (führte, hat geführt):  

vezet, irányít valamit (céget, beszélgetést), vezet valamihez. Ha valamiT 

a vonzat, akkor a németben is tárgy esetet használunk: 

o Ich führe ein Gespräch im Radio. Egy beszélgetést vezetek a 

rádióban.  

o Mein Opa führte einen deutschen Betrieb. A nagypapám egy német 

üzemet vezetett.  

Amennyiben a vezet valamiHEZ a magyar vonzat, akkor a német a zu + részes 

esetet használja: 

o Es führt zu einem Streit. Ez vitához vezet.  

o Deine jetzige Lebensweise führt zur  Katastrophe. A jelenlegi 

életmódod katasztrófához vezet.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

83. so, sehr, zu  

 

• so:  

ilyen, olyan. Amikor egy kicsit fokozzuk a dolgokat.  

o Du bist so schön! Te olyan szép vagy!  

o Es ist so schwer. Ez olyan nehéz.  

o Mein Leben ist so gut. Az életem olyan jó.  

 

• sehr:  

nagyon. Szintén tipikus, hogy melléknevek előtt használjuk: 

o Deine Wohnung ist sehr gut. A lakásod nagyon jó. 

o Er singt sehr schön. Nagyon szépen énekel.  

o Diese Frau ist sehr attraktiv. Ez a nő nagyon vonzó.  

 

• zu:  

túl. Túlzás kifejezése. Túl szép, hogy igaz legyen. Amikor már túlzónak 

találsz valamit: 

o Dieser Schuh ist schon zu groß. Ez a cipő már túl nagy.  

o Er spricht immer zu laut. Mindig túl hangosan beszél.  

o Dieser Orangensaft ist zu teuer. Ez a narancslé túl drága.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

84. fruchtbar vagy furchtbar 

 

• fruchtbar:  

termékeny, gyümölcsöző, előnyös. Nem véletlen, hiszen a die Frucht – 

gyümölcs, termény szóból ered. Lehet arra is érteni, hogy valami pozitív, 

mindkét félnek megfelelő:  

o Wir haben eine fruchtbare Beziehung. Gyümölcsöző kapcsolatunk 

van.  

o Ich und Peter hatten einen fruchtbaren Nachmittag. Nagyon 

kellemes, hasznos délutánom volt Péterrel.  

 

De konkrétan a fa gyümölcsözésére is mondhatod: 

o In diesem Garten gibt es viele fruchtbare Bäume. Ebben a kertben 

sok gazdag termést hozó fa van.  

 

• furchtbar:  

borzalmas, szörnyű, rettenetes.  

o Diese Situation war für mich furchtbar. Borzalmas volt számomra ez 

a szituáció.  

o Im Sommer hatten wir furchtbare Hitze. Nyáron hőség volt.  

De persze ezt lehet ellentétes módon pozitív melléknevek előtt is használni. 

o Hanna ist furchtbar nett. Hanna szörnyen kedves (= nagyon kedves). 
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

85. zu Hause, nach Hause, das Zuhause 

 

• zu Hause: 

otthon lenni. Helyszín. 

o Wo bist du? Ich bin zu Hause. Hol vagy? Otthon vagyok.  

o Die Großeltern sind ganzen Tag zu Hause. A nagyszülők egész nap 

otthon vannak.  

 

• nach Hause:  

haza felé. Amikor még mész. Nem vagy otthon, de a célod, hogy mielőbb 

haza érj.  

o Wohin gehst du? Hová mész? Ich gehe nach Hause. Haza megyek. 

o Erst am Donnerstag können wir nach Hause fahren. Csak 

csütörtökön tudunk haza utazni.  

 

• das Zuhause:  

otthon. Nem lakás (die Wohnung – die Wohnungen), nem ház (das Haus 

– die Häuser). Ez annál sokkal több.   

o Wo ist dein Zuhause? Hol van a te otthonod?  

o Das ist mein Zuhause. Ez az én otthonom.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

86. backen, braten, kochen 

 

• backen (buk, hat gebacken):  

süt, sütőben sütni, sütit, kenyeret, mindenféle finomságot.  

o Sie kann sehr gut backen. Nagyon jól tud sütni.  

o Zu Weihnachten werden wir Kuchen backen. Karácsonykor kalácsot 

fogunk sütni.  

 

• braten (briet, hat gebraten):  

süt, zsírban / olajban / vajban / bármiben süt, húst süt, krumplit süt. 

Bármit, ami nem sütemény-, torta-, és kalácsféleség.  

o Ich mag Fleisch knusprig braten. Ropogósra szeretem sütni a húst.  

o Pommes braten wir nie zu Hause. Sültkrumplit soha nem sütünk 

otthon.  

 

• kochen (kochte, hat gekocht):  

főz.  

o Kannst du kochen? Tudsz főzni?  

o Meine Freundin kann nicht so gut kochen. A barátnőm nem olyan 

jól tud főzni.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

87. gehören, hören 

 

• hören (hörte, hat gehört):  

hall, hallgat valamit.  

o Ich höre gern Musik. Szívesen hallgatok zenét.  

o Er hat nichts gehört. Semmit se hallott. 

 

• gehören (gehörte, hat gehört):  

valami valakié. Birtokolja. Részes esettel áll az, akié.  

o Dieses Hemd gehört mir. Ez az ing az enyém.  

o Diese Katze gehört dem Mädchen. Ez a macska a lányé.  

o Wem gehört dieses Fahrrad? Kié ez a bicikli? Kihez tartozik ez a 

bicikli?  

 

Amennyiben a gehören igével azt szeretnéd kifejezni, hogy valaki vagy valami 

egy csoporthoz, vagy egy egyesülethez, egy emberkéhez tartozik, annak egy 

része, akkor a vonzat ZU + részes eset lesz a sima dativ helyett.  

o Eine Garage gehört zum Haus. Egy garázs tartozik a házhoz. 

o Evi gehört zu unserer Famillie. Évi a mi családunkhoz tartozik.   
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

88. dass vagy ob 

 

Mindkettő KATI szórendű kötőszó (kötőszó, alany, állítmány, igék, s abból is a 

ragozott áll a mondat legvégén). De miben mutatnak különbséget? 

 

• dass:  

hogy.  

o Er sagt, dass er morgen Evi besucht. Azt mondja, hogy holnap 

meglátogatja Évit.  

o Ich bin davon überzeugt, dass ich die Prüfung schaffen kann. Meg 

vagyok győződve arról, hogy le fogom tenni a vizsgát.  

 

• ob:  

hogy ... IGE+ e, vajon. Amikor valamit nem tudok biztosan, nem vagyok 

benne biztos.  

o Sie weiss nicht, ob sie pünktlich ankommt. Nem tudja, hogy 

pontosan megérkezik-e.  

o Ich bin mir unsicher, ob ich die Prüfung bestehe. Bizonytalan 

vagyok, hogy levizsgázom-e.   
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

89. bis vagy bis zu 

 

• bis:  

-ig.  

Valameddig. Olyan főnevek esetén, melyeknek nincs, vagy tipikusan nem 

használjuk a névelőjét.  

o Bis morgen werde ich alles erledigen. Holnapig mindent el fogok 

intézni.  

o Bis Berlin fahren wir mit Railjet. Berlinig Railjettel utazunk.  

o Von 8 bis 16 Uhr arbeitet man im Allgemeinen. 8-tól 16 óráig 

dolgoznak általában.  

 

• bis zu:  

-ig. Névelős főnevek előtt használjuk előljárószóként, de itt már figyelni 

kell a zu-val járó részes esetre is!  

o Bis zum Mittagessen wirst du noch hungrig sein. Ebédig még 

megéhezel.  

o Man muss bis zur Kreuzung fahren.  A kereszteződésig kell még 

menni.  

o Bis zum 5. Oktober bekomme ich mein neues Haus. Október 5-ig 

megkapom az új házam.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

90. drucken vagy drücken 

 

• drucken (druckte, hat gedruck):  

nyomtat valamit. Tudod, mivel valamiT nyomtatsz, ezért a nyomtatásod 

tárgya mindig tárgy esetben lesz!  

o Die Kollegin hat einen langen Text gedruckt. A kolléganő egy hosszú 

szöveget nyomtatott ki.  

o Unsere neue Maschine im Büro druckt sehr sauber. Az új gépünk az 

irodában nagyon tisztán nyomtat.  

o Ich mag E-Books, dehalb drucke ich kein Buch mehr. Szeretem az 

elektronikus könyveket, ezért nem nyomtatok több könyvet.  

 

• drücken (drückte, hat gedrückt):  

tol, nyom, megnyom valamit. Ha megnyomsz valamiT, akkor persze itt is 

tárgy esetet használhatsz, de ha valamiRE nyomsz, akkor az auf + tárgy 

eset kap játékteret.  

o Man braucht den Knopf drücken. Meg kell nyomni a gombot.  

o Könnten Sie die Tür drücken? Tudná tolni / nyomni az ajtót?  

o Viele Idioten drücken ständig auf die Hupe. Sok idióta egyfolytában 

a dudát nyomja.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

91. der Beruf, der Job,  die Arbeit 

 

• der Beruf (die Berufe):  

foglalkozás, hivatás, szakma 

o Thomas ist Arzt von Beruf. Tamás orvos.  

o Ich habe einen Beruf erlernt. Kitanultam egy szakmát.  

 

• die Arbeit (die Arbeiten):  

munka.  

o Ich mag meine Arbeit. Szeretem a munkám.  

o Ich bewerbe mich um eine neue Arbeit. Megpályázok egy új 

munkát.  

o Du fährst zur Arbeit. Munkába utazol.  

 

• der Job (die Jobs):  

állás, munkahely. Általában olyan munkára mondjuk, ami rövidtávú, vagy 

csak kiegészítő jellegű, s sokszor képzettséget sem igényel.  

o Für die Ferien suchen die Studenten einen Job. A nyári szünetre 

munkát keresnek a hallgatók. 

o Ich brauche einen Minijob. Szükségem van egy mellékállásra.    

o Ich suche nach einem (kurzfristigen) Job. Egy (rövidtávú) munkát 

keresek.    
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

92. sich kümmern um + tárgy eset 

 

Nos, bemutatom Neked az egyik legtöbbet tévesztett vonzatos igét.  

• sich kümmern um + tárgy eset:  

gondoskodik. Törödik valakivel, valamivel. A baj ott van, hogy magyarul ez 

a vonzat nagyon a -val / -vel-nek felel meg, pedig nincs köze hozzá a német 

vonzatnak, ami igencsak nagy felfordulást produkál a fejünkben. Mert a 

helyes német vonzat az um + tárgy eset:  

o Ich kümmere mich um die Kinder. Törődöm a gyerekekkel.  

o Um wen kümmerst du dich?  Kivel törődsz? Kiről gondoskodsz? 

o Er kümmert sich um uns. Törődik velünk. 

 

Tipp:  én ezt annak idején úgy memorizáltam, hogy az um alapvetően a -kor,  

körül jelentéssel van, és ha valakit gondozunk, valakivel törődünk, akkor lessük 

minden egyes kívánságát és KÖRBEUGRÁLJUK! Mivel az um = körül. 

KÖRÜLUGRÁLJUK.   

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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93. die Ferien, die Pause, der Urlaub 

 

• die Ferien:  

szünidő. Csak többes számban van, mivel több napból álló 

időintervallumra használjuk. Főleg tanárok, tanulók, egyetemi hallgatóktól 

hallhatod.  

o Ich habe Ferien. Szünidőm van.  

o Endlich beginnen die Sommerferien. Végre kezdődik a nyári szünet. 

(Látod, az ige is többesben van!) 

 

• die Pause (die Pausen):  

szünet. Ez a rövid ideig tartó szünet, pl. amikor még 2 kv után is ásítozol a 

meetingen, így egy szünetet tartotok, hátha feléledtek végre. Na ez lesz a 

Pause. 

o Können wir jetzt Pause machen? Tudunk szünetet tartani? 

o Ich brauche Pause. Szünetre van szükségem. 

o Die Mittagspause dauert 25 Minuten lang. Az ebédszünet 25 perces.  

A lényeg, hogy mindig rövidebb, mint egy nap az efféle szünet, ellentétben a 

Ferien több napjával.   

 

• der Urlaub (die Urlaube):  

szabadság, nyaralás. Na ez a nekünk, felnőtteknek való! Ilyenkor 

mehetünk Görögbe, Hawaii-szigetekre, vagy épp Kőbánya alsóra.  

o Ich bin im Urlaub. Szabadságon vagyok.  

o Ich mache Urlaub am Plattensee. A szabadságom a Balatonnál 

töltöm.  
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o Im Urlaub waren wir auf Mallorca. A szabadságot Mallorcán 

töltöttük.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

94. mehr vagy mehrere 

 

• mehr:  

több. A viel – sok – középfokban. Nem ragozzuk.  

o Meine Chefin hat mehr Geduld, als ich. A főnökömnek több türelme 

van, mint nekem.  

o Am Wochenede hat man mehr Zeit. Hétvégén több időm van.  

o Es ist mehr. Ez több. 

 

Ez szerepel a MÁR NEM tagadásban is: NICHT MEHR. 

o Er arbeitet nicht mehr. Már nem dolgozik.  

o Ich habe keine Lust dazu. Nincs kedvem hozzá. Ich lerne nicht mehr. 

Már nem tanulok.  

 

• mehrere:  

több. Ragozandó forma. Utána a főnév mindig többes számban áll, hiszen 

valamiből több van. Mennyiségjelzőként használjuk.  

o Er hat mehrere Bücher, als ich. Több könyve van, mint nekem.  

o Wir kaufen mehrere Tische. Több asztalt veszünk.  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

95. die Blume vagy die Pflanze 

 

• die Blume (die Blumen):  

virág, vágott virág. Amit a nagyinak veszünk szépen csokorban.   

o Heute soll ich noch meiner Oma Blumen kaufen. Sie hat Geburtstag. 

Ma még virágot kell vennem a nagyimnak. Szülinapja van.  

o In diesem Blumenladen ist es nicht möglich, frische Blumen zu 

kaufen. Ebben a virágboltban nem lehet friss virágokat vásárolni. 

 

• die Pflanze (die Pflanzen):  

növény. Már magyarul is érezni a különbséget, hiszen nem mindegy, hogy 

vágott virágot vagy cserepes virágot, növényt veszünk, viszünk valakinek.  

o Bei Obi kann man schöne Pflanzen kaufen. Az OBI-ban szép 

növényeket lehet venni.  

o Heute habe ich keine Zeit,  mit dir in die Oper zu gehen, weil ich 

meine Pflanzen übersetzen muss. Ma nincs időm veled operába 

menni, mert át kell ültetnem a virágaimat.  

 

Tipp: Google a barátunk. Írd be a Blume szót, majd indíts el egy képkeresést.  

Majd ugyanezt tedd meg a Pflanze esetén is.  ☺  
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JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

96. schade vagy schädlich? 

 

• schade:  

kár. Önálló mondatként is állhat.  

o Schade, dass du nicht kommen kannst. Kár, hogy nem tudsz jönni.  

o Ich kann leider nicht mitkommen. Schade! Nem tudok veletek 

menni. De kár! 

 

• schädlich:   

káros.  

o Im Boden gibt es viele schädliche Stoffe. A talajban sok káros anyag 

található.  

o Die Drogen sind sehr schädlich für die Gesundheit. A kábítószerek 

nagyon károsak az egészségünkre.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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97. der Platz, der Ort, die Stelle 

 

• der Platz (die Plätze):  

tér, hely.  

o Jeden Morgen muss ich lange nach einem freien Platz zum Parken 

suchen. Minden reggel sokáig kell keresnem a szabad helyet, hogy 

leparkoljak.  

Helyként értheted úgy is, hogy ülőhely:  

o Entschuldigung, ist der Platz frei? Elnézést, szabad a hely?  

o Nehmen Sie bitte Platz! Foglaljon helyet.  

De a teret, szabad felületet is ezzel tudod megnevezni:  

o Ich habe keinen Platz mehr für neue Deutschbücher. Nincs több 

szabad helyem új német könyveknek. (De van!) 

 

• der Ort (die Orte):  

hely, helység, település.  

o Ich wohne an einem sehr schönen Ort. Nagyon szép helyen lakom. 

o Városföld ist ein kleiner Ort in der Nähe von Kecskemét. Városföld 

egy kis település Kecskemét közelében.  

o Was ist dein Geburtsort? Mi a születési helyed? 

 

• die Stelle (die Stellen):  

hely, helyzet, pozíció, állás. Apró, pici terület esetén beszélünk erről.  

o An deiner Stelle würde ich eine Diät machen. A te helyedben 

diétáznék. (Na köszi!)  

o Jetzt hat Frau Chaos keine Arbeitsstelle. Most nincs állása / 

munkahelye Chaos asszonynak.  
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o Es ist eine ideale Stelle zum Campen. Ez egy ideális hely 

kempingezni.  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

98. indem vagy in dem 

 

• indem:  

olyan módon, azáltal. Kötőszó KATI szórenddel. Vagyis az igéd a 

(tag)mondat végén áll. Ezekben a tagmondatokban van egy CÉL és HOZZÁ 

egy eszköz, amivel ez megvalósul:  

o Er hat viel Geld sparen können (CÉL), indem er zu Hause gekocht 

hat. (ESZKÖZ) Sok pénzt tudott spórolni, olyan módon, hogy otthon 

főzött. 

o Du kannst einen Unfall vermeiden (CÉL), indem du langsamer fährst. 

(ESZKÖZ) Azáltal tudod elkerülni a balesetet, hogy lassabban 

vezetsz. 

o Man kann abnehmen, indem man weniger isst. Fogyhatunk azáltal, 

hogy kevesebbet eszünk.    

 

• in dem:  

amiben (ez vonzat függvényében eltérhet). Vonatkozói névmás 

előljáróval, mellékmondat bevezetésére szolgál. Amikor megmagyarázol 
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valamit, vagy éppen több infót adsz a partnerednek, akkor használd 

bátran!   

Mivel dem, így csak a der és das névelőjű főnevek részes esete lehet. Az in pedig 

jelzi, hogy a -ban / - ben előljárónak felel meg. Nem összevonható alak (szemben 

az in dem Kino = im Kino formájával, de ott előljárószó, itt nem!).  

o Das ist das Haus, in dem wir 5 Jahre lang gewohnt habent. Ez az a 

ház, amiben 5 évig laktunk.  

o Gib mir den Korb, in dem die Bananen sind. Add ide a kosarat, 

amiben a banánok vannak. 

o Sie kennt einen guten Supermarkt, in dem man oft günstig 

einkaufen kann. Ismer egy jó szupermárketet, ahol gyakran kedvező 

áron vásárolhatunk. 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

99. die Feier, feiern, das Feuer 

 

• die Feier (die Feiern):  

ünnep, ünneplés, ünnepség 

o Zu seinem Geburtstag veranstalteten wir eine kleine Feier. 

Szülinapja alkalmából egy kis ünnepséget rendeztünk.  

o Wenn du Geburtstag hast, sollst du eine nette, gemütliche Feier 

machen. Ha szülinapod van, tartanod kell egy kis kellemes 

ünnepséget.  
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• feiern (feierte, hat gefeiert):  

ünnepel, megünnepel valamit, valakit.  

o Am Samstag haben wir den Geburtstag meiner Oma gefeiert. 

Szombaton a nagyi szülinapját ünnepeltük. 

o Jeden Tag muss man etwas feiern. Minden nap ünnepelni kell 

valamit.  

 

• das Feuer (die Feuer):  

tűz 

o Im Wald war ein sehr großes Feuer. Nagy tűz volt az erdőben.  

o Kannst du Feuer schlagen? Tudsz tüzet gyújtani? 

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

100. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Geschwister. 

 

• die Geschwister:  

testvérek. Csak többes számban használhatod. Ezért nem tudsz a fenti 

kérdésre úgy reagálni, hogy igen, van egy testvérem. A németben nincs 

testvér szó, csak testvérek. Helyette rögtön megnevezi, hogy fivére vagy 

nővére van.  

o Hast du Geschwister? Vannak testvéred? (Magyarul fordíthatjuk 

egyes számban, mert nekünk van rá szavunk. ☺)  
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o Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Igen, van egy 

fivérem és egy nővérem. 

o Nein, ich habe keine Geschwister. Nem, nincs testvérem.  

 

Alles klar?  

 

JEGYZETED: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hallóóó ismét! ☺ 

 

Örülök, hogy idáig eljutottál.  

Szerintem ez lesz a kedvenc részed, hiszen itt jönnek a bónuszok! ☺ 

A BÓNUSZOKAT a követő linkről tudod letölteni:  

http://bit.ly/2D64tLD (Ez egy drive link. Gépeld be a keresőmeződbe. Fontos a 

kis- és nagybetű különbsége is.) 

Az oldalt QR kóddal is eléred, ha van ilyen olvasó az okostelefonodban:  

 

 

A bónuszaid, melyek ehhez a könyvhöz járnak: 

▪ BÓNUSZ 1: HIBANAPLÓ  

▪ BÓNUSZ 2: FŐNEVEK dupla névelőkkel  

▪ BÓNUSZ 3: Más NÉVELŐ, más JELENTÉS  

▪ BÓNUSZ 4: NÉVELŐKATEGORIZÁLÁS 

▪ BÓNUSZ 5: KEDVEZMÉNYKÁRTYA 

 

Minden bónuszról a megadott linken tudsz bővebben olvasni. Persze most, a 

könyv (el)olvasása után se hagylak magadra, mivel szeretném, ha folyamatosan 

mentorálhatnálak. ☺  

 

http://bit.ly/2D64tLD
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Ha szívesen csatlakoznál a nagy FB oldalamhoz, ahol sok tippet, ötletet, 

tanulási módszert ismerhetsz meg, s a német nyelvtan rejtelmeibe is betekintést 

nyerhetsz, keress itt: www.facebook.com/nemetnyelvoktatas 

 

Ha megnéznéd, milyen egyéb könyvem segít Neked abban, hogy ne legyen 

számodra szenvedés a német tanulás, nézz körül a weboldalamon: 

www.lerndeutsch.eu/termekek 

 

S ha bármilyen kérdésed felmerül, írj nekem bátran a 

zoli@lerndeutsch.eu e-mail címre! ☺  

 

És ne feledd:  

 

Fehler sind menschlich, und ich lebe nicht, um perfekt zu 

sein, sondern glücklich! ;) 

 

Zoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas
http://www.lerndeutsch.eu/
mailto:zoli@lerndeutsch.eu
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Ha épp szünetet tartasz a HIBÁK között...  
 

Ajánlom hétköznapi témákra összeállított, 631 
MONDATOT tartalmazó könyvem, melyben megoldást 

találsz arra: 
 

• Hogyan add el magad egy ÁLLÁSINTERJÚN? 

• Miként kérdezz, ha KERESEL valamit a városban?  

• Mit mondj a pincérnek egy ÉTTEREMBEN?  

• Hogyan foglalj HOTELSZOBÁT?  

• Miként egyeztess IDŐPONTOKAT?  

• Milyen mondatokat fogsz hallani BEVÁSÁRLÁS 
során?  

• Hogy panaszkodj ORVOSNÁL?  

• Miként kommunikálj NYELVSULIBAN?  

• Mi az, ami a NYELVKÖNYVEKBŐL kimaradt? 
 
 

Ilyen és ehhez hasonló 21+4 BÓNUSZtémát 
találsz az SOS TÚLÉLŐCSOMAGBAN! 

 
 
 

Legyen Tiéd még ma ezen az oldalon:  
http://www.lerndeutsch.eu/sos 

 

 


