Czímer Zoli:

KONZERVEK

Egy könyv arról,

hogyan mondd el,
ü ha van véleményed,
ü ha épp nem értesz egyet valakivel,
ü ha az ellenkezőjét gondolod,
ü ha szeretnéd megkérdezni, mi jár a fejében,

mert beszélni jó! :)
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Hello!
Üdv nálam! :)
Czímer Zoli vagyok, a Te német nyelvtanárod.
Ha még nem találkoztál velem, látogass el
weboldalamra, és minden titkom megtudod:
www.lerndeutsch.eu
Ha pedig már ismerősként olvasod eme soraimat,
szeretettel köszöntelek ismét! ;)
A jelenlegi könyvem a 7. a sorban.
Kinek is készült ez a mű?
Mindenképp Neked,
• ha nehezen boldogulsz a beszéddel,
• vagy esetleg a fogalmazásod nem túl fényes, ha épp
levelet kell írnod,
• ha beszéd közben lassan jutnak eszedbe a szavak,
kifejezések,
• gyakran érzed azt, hogy leblokkolsz, miközben ott
áll előtted a beszélőpartnered,
• legalább A2-es szinten vagy, de szeretnél eljutni
B1, B2-es szintig,
• vagy épp nyelvvizsgára (A2, B1, B2) készülsz.
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"Miért nem jut eszembe épp akkor, pont ott az, amit
mondani akarok? Otthon még olyan jól ment..."
Hányszor kerestetek már meg ezzel a problémával...
Tudod ez akkor van, amikor épp Rád ront egy német, és
az ő sajátos gyors beszédjével, egy kis helyi dialektussal
fűszerezve próbál Téged is szóra bírni.
Te pedig csak némán állsz, jobb esetben hebegszhabogsz valamit...
Aztán, amint vége ennek a kellemetlen (homlokizzasztó)
helyzetnek, már eszedbe is jut, hogy mit kellett VOLNA
mondani.
•

•
•
•

melyik az a szó, amit épp akkor annyira kerestél a
fejedben…
hogy is volt rendesen az a KATI…
miért nem der, hanem den…
és miért mondtad, hogy hat, ha az egyébként meg
ist…

Az alapállás egyszerű: NEM HASZNÁLSZ KONZERVEKET!
Mivel stresszes vagy, így leblokkolsz, és ahelyett, hogy
azonnal nyomnád a KONZERVEKET, csak 1-2 szót dobálsz
össze, Tarzandeutsch formában próbálsz hablatyolni
valamit.
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De mik is ezek a KONZERVEK és MIRE JÓK?
Konzervnek azokat a MONDATOKAT nevezem, melyeket
nagyon sok szituban tudsz MONDANI + ÍRNI, anélkül,
hogy azt specifikusan a helyzetre kellene szabnod.
Pont akkor segítenek, amikor a legnagyobb bajban vagy:
elakadsz a kommunikációd közben.
Azért is kiválóak, mert időt nyerhetsz velük. Miközben
kigondolod, hogy mit is szeretnél konkrétan
megfogalmazni, már a kimondott / leírt KONZERV segít
megadni az első lökést.
Tanulj vizsga miatt, vagy legyen célod, hogy a külföldi
munkahelyeden
jobban
tudj
kommunikálni,
mindenképp szükséged van konzervekre!
Na de mégis mit tehetsz azért, hogy végre HASZNÁLJ
konzerveket, ezáltal pár hét alatt észrevedd (Nincs
többé öööőő meg ich weiss nicht ...), hogy mennyivel
SZEBB,
GYORSABB
és
GÖRDÜLÉKENYEBB
a
kommunikációd?
Hogyan használd a könyvet?
• A könyv témái nem épülnek egymásra, így
bármelyik Neked tetsző témával kezdhetsz.
• Mindig gyakorold be mind a NÉMET-MAGYAR,
mind a MAGYAR-NÉMET verziót. (Nem elég csak
az egyiket!)
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• Takard le az egyik oldalt, majd a másikat. Így
teljesen önállóan tudsz tanulni.
• Készíts MONDATKÁRTYÁKAT: a papírkártya
egyik oldalára kerüljön a német, a másikra a magyar
mondat. Vidd magaddal ha utazol, ha melóba
indulsz, ha tudod, hogy valahol majd várakoznod
kell.
• Hallgasd rojtosra a hanganyagot!
• Csináld meg a témákhoz tartozó tréningeket!
• Egészítsd ki a témákat az általad fontosnak vélt +3
KONZERVVEL.
• HASZNÁLD, amit megtanultál: próbálj meg
lehetőségedhez képest a legtöbb német nyelvű
szituban részt venni, németekkel dumálni, írogatni,
chatelni.
A könyvben található 622 mondat legtöbbje önállóan is
értelmes, de lehetőséged van kiegészíteni is azokat a
saját szád íze szerint. ;)
Vágj bele, mielőtt teljesen rottyon leszel!
Jó tanulást, szórakoztató tanulást! :)

Zoli

Ui.: Ja, a legfontosabbat kihagytam, a BÓNUSZOKRÓL
a 82. oldalon írok. ;)
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KONZERVJEGYZÉK
TÉMA

OLDAL

1. MEINUNGEN - VÉLEMÉNYEK
2. NACH MEINUNGEN FRAGEN - VÉLEMÉNYT
MEGKÉRDEZNI
3. ZUSTIMMUNG - EGYETÉRTÉS
4. VERMUTUNG - SEJTÉS
5. BEISPIELE - PÉLDÁK
6. BEURTEILUNG - ÉRTÉKELÉS
7. ZUSAMMENFASSUNG - ÖSSZEFOGLALÁS
8. ZWEIFEL - KÉTSÉG
9. ARGUMENTIEREN - ÉRVELNI
10. WIDERSPRECHEN - ELLENTMONDANI
11. KORRIGIEREN - JAVÍTANI
12. VORSCHLAG - JAVASLAT
13. ABLEHNEN - ELUTASÍTANI
14. UM DAS WORT BITTEN - SZÓT KÉRNI
15. VERGEWISSERN - MEGBIZONYOSODNI
16. POSITIV BEWERTEN - POZITÍVAN
ÉRTÉKELNI
17. NEGATIV BEWERTEN - NEGATÍVAN
ÉRTÉKELNI
18. ENTSCHEIDUNG - DÖNTÉS
19. GEFÜHLE - ÉRZELMEK
20. VERSTEHEN - ÉRTENI
21. ÜBERLEITEN - TOVÁBBLÉPNI

8
10
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12
14
16
18
20
22
25
27
31
32
35
37
39
41
42
43
44
47
50
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22. HERVORHEBEN - KIEMELNI
23. FRAGEN - KÉRDEZNI
24. EINLADUNG - MEGHÍVÁS
25. WÜNSCHEN- KÍVÁNNI
26. VOR- UND NACHTEILE - ELŐNY ÉS
HÁTRÁNY
27. ANTEILNAHME - EGYÜTTÉRZÉS
28. POSITIVE UND NEGATIVE GEFÜHLE POZITÍV ÉS NEGATÍV ÉRZELMEK
29. BESCHWERDE - PANASZ
30. PRO- UND CONTRA-ARGUMENTE - PRÓKONTRA ÉRVEK
31. VERGLEICH - HASONLÍTÁS
32. INTERESSE - ÉRDEKLŐDÉS
33. GEWISSHEIT - BIZONYOSSÁG
34. WICHTIGKEIT - FONTOSSÁG
35. PROBLEME - PROBLÉMÁK
36. ÜBERRASCHUNG - MEGLEPETÉS
37. ERINNERUNGEN - EMLÉKEZÉSEK
38. SCHLUSS - LEZÁRÁS
39. ONLINE - ONLINE
40. E-MAIL - E-MAIL
41. SLANG - SZLENG
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52
53
54
57
58
60
62
64
66
68
71
73
74
76
78
79
80
BÓNUSZ
BÓNUSZ
BÓNUSZ
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1. MEINUNGEN - VÉLEMÉNYEK

Ich denke so,
Ich finde,
Ich glaube,
Ich bin der Meinung, dass
Ich bin der Ansicht, dass
Ich bin der Auffassung,
dass
Ich meine,
Ich habe den Eindruck,
dass
Meiner Meinung nach
Meiner Ansicht nach
Czímer Zoli: KONZERVEK

Úgy gondolom,
Úgy találom,
Azt hiszem,
Az a véleményem, hogy
Az a meglátásom, hogy
Az a felfogásom, hogy
Azt gondolom,
Az a benyomásom, hogy
Véleményem szerint
Nézőpontom szerint
www.lerndeutsch.eu
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Ich stehe auf dem
Standpunkt, dass
Ich bin da geteilter
Meinung.
Auf der einen Seite ...
Auf der anderen Seite ...
Ich bin davon überzeugt,
dass
Einerseits ...
Andererseits ...
Ein wichtiges Argument
für / gegen ...
Ich vertrete die Meinung,
Ich vertrete die Ansicht,
Ich vertrete den
Standpunkt,
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Azon az állásponton
vagyok, hogy
Megosztott véleményem
van.
Egyfelől ...
Másrészt ...
Meggyőződtem arról,
hogy
Egyfelől ...
Másrészt ...
Egy fontos érv ... mellett
/... ellen.
Azt a véleményt
képviselem,
Azt a nézőpontot
képviselem,
Azt az álláspontot
képviselem,

www.lerndeutsch.eu
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2. NACH MEINUNGEN FRAGEN VÉLEMÉNYT MEGKÉRDEZNI

Findest du auch, dass ... ? Te is úgy gondolod, hogy ..
.?
Finden Sie auch, dass ... ? Ön is úgy gondolja, hogy
... ?
Was meinst du darüber? Mit gondolsz erről?
Was meinen Sie darüber? Mit gondol ön erről?
Was denkst du?
Mit gondolsz?
Was denken Sie?
Mit gondol ön?
Was ist deine Meinung? Mi a véleményed?
Was ist Ihre Meinung?
Mi a véleménye?
Wie klingt deine
Hogy hangzik a
Meinung?
véleményed?
Czímer Zoli: KONZERVEK
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Wie klingt Ihre Meinung? Hogy hangzik az ön
véleménye?
Kannst du deine Ansicht Jellemezni tudod a
beschreiben?
nézőpontodat?
Können Sie Ihre Ansicht Jellemezni tudja a
beschreiben?
nézőpontját?
Was steht bei dir im
Mi a lényeges számodra?
Vordergrund?
Mi áll az előtérben nálad?
Was steht bei Ihnen im
Mi a lényeges számára?
Vordergrund?
Mi áll az előtérben önnél?
Was ist dir am
Mi számodra a
wichtigesten?
legfontosabb?
Was ist Ihnen am
Mi ön számára a
wichtigesten?
legfontosabb?
Was sind deine Aspekte? Mi a te szemszöged?
Was sind Ihre Aspekte?
Mi az ön szemszöge?
Was meinen Sie dazu?
Mit gondol erről?
Können Sie das näher
Elmagyarázná bővebben?
erläutern?
Würdest du dem
Egyetértenél vele?
zustimmen?
Würden Sie dem
Egyetértene vele?
zustimmen?
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3. ZUSTIMMUNG - EGYETÉRTÉS

Der Meinung bin ich
auch.
Ich bin ganz deiner
Meinung.
Du hast völlig Recht.
Ich bin ganz Ihrer
Meinung.
Sie haben völlig Recht.
Damit bin ich
einverstanden.
Das ist auch meine
Meinung.
Das sehe ich genauso.
Ich teile deine Meinung.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Ezen a véleményen
vagyok én is.
Azt gondolom, amit te.
Teljesen igazad van.
Azt gondolom, amit ön.
Teljesen igaza van.
Ezzel egyetértek.
Nekem is ez a
véleményem.
Ezt épp így látom én is.
Osztom a véleményedet.
www.lerndeutsch.eu

13

Ich teile Ihre Meinung.
Das kann ich mir
vorstellen.
Das ist richtig.
Ja sicher!
Genau!
Selbstverständlich.
Ich stimme dir zu.
Ich kann dem nur
zustimmen.
Deine Argumente finde
ich richtig.
Ihre Argumente finde ich
richtig.
Das hört sich gut an.
Einverstanden, das ist ein
guter Vorschlag.
Stimmst du dem zu?
Stimmen Sie dem zu?
Ich stimme Ihnen zu.
Stimmst du mir zu?
Stimmen Sie mir zu?
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Osztom a véleményét.
El tudom képzelni.
Ez így van.
Persze!
Pontosan!
Magától értetődő.
Egyetértek veled.
Ezzel csak egyetérteni
tudok.
Helyesnek találom az
érveidet.
Helyesnek találom az
érveit.
Jól hangzik.
Egyetértek, ez egy jó
javaslat.
Egyetértesz ezzel?
Egyetért ezzel?
Egyetértek önnel.
Egyetértesz velem?
Egyetért velem?

www.lerndeutsch.eu
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4. VERMUTUNG - SEJTÉS

Es ist möglich.
Es könnte möglich sein.
Es könnte vielleicht ...
Es könnte
möglicherweise ...
Eventuell.
Vermutlich.
Wahrscheinlich.
Es wird wohl ...
Es scheint so,
Es ist unmöglich.
Es sieht so aus, als ob
Czímer Zoli: KONZERVEK

Lehetséges.
Meglehet.
Talán ...
Esetleg ...
Talán.
Vélhetően.
Valószínűleg.
Lehetséges...
Úgy tűnik,
Lehetetlen.
Úgy néz ki, mintha
www.lerndeutsch.eu
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Es ist denkbar.
Ich könnte mir vorstellen,
Ich vermute,
Ich nehme an,
Vielleicht.
Es kann sein, dass
Es ist vorstellbar, dass
Ich würde sagen, dass
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Elképzelhető.
El tudnám képzelni,
Gyanítom,
Feltételezem,
Talán.
Lehet, hogy
Elképzelhető, hogy
Azt mondanám, hogy

www.lerndeutsch.eu
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5. BEISPIELE - PÉLDÁK

Das folgende Beispiel
kann dies belegen:
Meine Beispiele sind ...
Zum Beispiel:
Z.B. / z.B.
Beispielsweise ...
Ein Beispiel dafür ist ...
Lassen Sie mich folgendes
Beispiel anführen:

A következő példa ezt
igazolja:
A példáim ...
Például:
Pl. / pl.
Például ...
Egy példa erre ...
Engedje meg nekem a
következő példát
bemutatni:
Man sieht das deutlich an Ez egyértelműen látszik a
folgendem Beispiel:
következő példán:
Ein Beispiel dagegen ist ... Egy példa ez ellen ...
Czímer Zoli: KONZERVEK
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An folgendem Beispiel
kann man besonders gut
sehen,
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A következő példán
különösen jól látható,

www.lerndeutsch.eu
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6. BEURTEILUNG - ÉRTÉKELÉS

Ich halte es für ...
Dafür spricht ...
Für ... spricht ...
Dagegen spricht ...
Gegen ... spricht ...
Das ist eine gute Idee.
Das ist keine gute Idee.
Ein wichtiger Vorteil ist,
Ein entscheidender
Nachteil ist,
Czímer Zoli: KONZERVEK

Ezt ... tartom.
Emellett szól ...
... mellett ... szól.
Ezellen szól ...
... ellen ... szól.
Ez egy jó ötlet.
Ez nem jó ötlet.
Egy fontos előny,
Egy döntő hátrány,

www.lerndeutsch.eu
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Es ist sicherlich sinnvoll.

Ez biztosan értelmes /
ésszerű.
Es lohnt sich.
Megéri.
Es macht keinen Sinn.
Ennek semmi értelme.
Man soll auch bedenken, Azt is át kell gondolni,
Besonders
Különösen kiemelendő az
hervorzuheben ist auch, is,
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7. ZUSAMMENFASSUNG ÖSSZEFOGLALÁS

Alles in allem ...
Kurz gesagt ...
Kurz und gut ...
Die Hauptaussage ist ...
Ich fasse zusammen:
Die Zusammenfassung
ist:
Zusammengefasst ...
Es geht darum,
Es handelt von ...
Das Thema ist ...
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Mindent együttvéve ...
Egy szóval ...
Röviden ...
A fő kijelentés ...
Összefoglalom:
Az összefoglalás:
Összefoglalva ...
Arról van szó,
... van szó.
A téma ...
www.lerndeutsch.eu
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Im
ersten/zweiten/nächsten
Abschnitt geht es um...
Zusammenfassend ...
Zusammenfassend kann
man sagen, dass
Gut, können wir
Folgendes sagen:
Wir verbleiben also so:
Insgesamt kann man
sagen,
Abschließend möchte ich
noch sagen,
Zusammenfassend lässt
sich sagen,
Insgesamt zeigt sich, dass
In diesem Text geht es
darum, dass
Es geht hauptsächlich
darum, dass
Kannst du dieses Thema
zusammenfassen?
Können Sie dieses Thema
zusammenfassen?
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Az
első/második/harmadik
fejezetben ...-ról van szó.
Összefoglalva...
Összefoglalva
elmondhatjuk, hogy
Rendben, akkor a
következőt mondhatjuk:
Maradjunk akkor ebben:
Összességében
elmondható,
Végül még azt szeretném
mondani,
Összességében
elmondható,
Összességében
megmutatkozik, hogy
Ebben a szövegben arról
van szó, hogy
Főként arról van szó, hogy
Össze tudod foglalni ezt a
témát?
Össze tudja foglalni ezt a
témát?

www.lerndeutsch.eu
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8. ZWEIFEL - KÉTSÉG

Bist du sicher?
Sind Sie sicher?
Da bin ich skeptisch.
Da habe ich Bedenken,
Ich weiß nicht.
Ob es wirklich so ist?
Stimmt das wirklich?
Es ist unwahrscheinlich,
dass
Ich glaube kaum, dass
Ich bezweifle, dass
Ich habe da meine
Zweifel.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Biztos vagy benne?
Biztos benne?
Szkeptikus vagyok ebben.
Át kell gondolnom,
Nem tudom.
Ez tényleg így van?
Tényleg így van?
Valószínűtlen, hogy ...
Alig hiszem, hogy
Kétlem, hogy
Kétségem van efelől.
www.lerndeutsch.eu
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Ich sehe das anders.
Ezt másként látom.
Ich bin da nicht so sicher. Nem vagyok benne olyan
biztos.
Ich frage mich, ob
Tűnődöm, hogy vajon
Ja, aber
Igen, de
Das stimmt zwar, aber
Bár ez így van, de
Für mich ist das eher ...
Számomra ez inkább ...
Das ist ja einerseits nicht Egyfelől ez nem rossz, de
schlecht, andererseits
másrészről
aber
Glaubst du wirklich, dass Tényleg azt gondolod,
... ?
hogy ... ?
Glauben Sie wirklich, dass Tényleg azt gondolja,
... ?
hogy ... ?
Ich glaube, du hast da
Azt gondolom, valamit
etwas übersehen.
elnéztél.
Ich glaube, Sie haben da Azt hiszem, valamit
etwas übersehen.
elnézett.
Mir scheint das fraglich, Nekem ez kérdésesnek
weil
tűnik, mert
So? Das ist mir neu.
Igen? Ez nekem új.
Vielleicht ist das so, aber Ez lehet, hogy így van, de
Tut mir Leid, aber ich
Sajnálom, de ezt másként
sehe das doch anders.
látom.
Na ja, stimmt schon, aber Na igen, stimmel, de
Du hast zwar Recht, aber Bár igazad van, de ennek
ich meine trotzdem, dass ellenére azt vélem, hogy
Czímer Zoli: KONZERVEK
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Sie haben zwar Recht,
Igaza van, de ennek
aber ich meine trotzdem, ellenére azt gondolom,
dass
hogy
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9. ARGUMENTIEREN - ÉRVELNI

Für mich ist es wichtig,
Ich finde es ...
Es ist wichtig.
Dabei ist es deutlich,
Es hat deutlich gezeigt,
dass
... spielt eine wichtige
Rolle.
... ist ein wichtiges
Argument für ...
... macht klar, dass
Zweifellos.
Ohne Zweifel.
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Számomra fontos,
Ezt ... találom.
Fontos.
Itt világos,
Egyértelműen
megmutatkozott, hogy
... fontos szerepet játszik.
... fontos érv ...-nek.
Egyértelmű ... által, hogy
Kétségtelen.
Kétség nélkül.
www.lerndeutsch.eu
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Aus meiner persönlichen
Erfahrung kann ich
bestätigen, dass
Es steht außer Frage, dass
Es zeigt sich immer
wieder, dass
Der Grund, warum ich ...
Das wichtigste Motiv ...
Grundsätzlich ist es
wichtig,
Meine Erfahrung hat mir
gezeigt,
Aus meiner Erfahrung
heraus kann ich nur
unterstreichen,
Aufgrund dieser
Argumente bin ich der
Meinung,
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A saját személyes
tapasztalatommal tudom
igazolni, hogy
Nem kérdés, hogy
Szüntelenül
megmutatkozik, hogy
Az alapja / oka, amiért ...
A legfontosabb indíték...
Alapvetően fontos,
A tapasztalataim
megmutatták,
Tapasztalatomból
kiindulva
hangsúlyozhatom,
Ezen érvek alapján azt
vélem,

www.lerndeutsch.eu
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10. WIDERSPRECHEN ELLENTMONDANI

Ich bin ganz anderer
Meinung, weil
Du hast etwas falsch
verstanden.
Ich kann dir nicht
zustimmen.
Ich kann Ihnen nicht
zustimmen.
Ich muss dir
widersprechen.
Ich muss Ihnen
widersprechen.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Teljesen más a
véleményem, mert
Valamit rosszul értettél.
Nem tudok veled
egyetérteni.
Nem tudok önnel
egyetérteni.
Ellent kell mondanom
neked.
Ellent kell mondanom
önnek.
www.lerndeutsch.eu
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Damit bin ich nicht
einverstanden, weil
Das finde ich nicht gut.
Das finde ich nicht richtig.
Das finde ich unmöglich.
Das finde ich nun gar
nicht, denn
Das kann ich nicht
bestätigen.
Das sehe ich anders.
Deine Argumente
überzeugen mich nicht.
Ihre Argumente
überzeugen mich nicht.
Dem kann ich nicht
zustimmen.
Das stimmt so nicht.
Ganz im Gegenteil!
Ich habe da andere
Erfahrungen gemacht.
Ich halte den Vorschlag
für falsch.
Ich kann mir nicht
vorstellen, dass
Ich teile deine Meinung
nicht, weil
Czímer Zoli: KONZERVEK

Nem értek vele egyet,
mert
Ezt nem találom jónak.
Ezt nem találom
helyesnek.
Lehetetlennek találom.
Egyáltalán nem gondolom
így, mert
Ezt nem tudom
megerősíteni.
Másként látom.
Az érveid nem győznek
meg.
Az érvei nem győznek
meg.
Ezzel nem tudok
egyetérteni.
Ez így nem stimmel.
Pont ellenkezőleg!
Mások a tapasztalataim.
Helytelennek tartom a
javaslatot.
Nem tudom elképzelni,
hogy
Nem osztom a
véleményed, mert
www.lerndeutsch.eu
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Ich teile Ihre Meinung
nicht, weil
Ich verstehe überhaupt
nicht, wieso
In diesem Punkt bin ich
völlig anderer Meinung,
weil

Czímer Zoli: KONZERVEK

Nem osztom a
véleményét, mert
Egyáltalán nem értem,
hogyhogy
Ebben a pontban teljesen
más a véleményem, mert
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Ha épp szünetet tartasz a KONZERVEID között...
Ajánlom hétköznapi témákra összeállított,
631 MONDATOT tartalmazó könyvem:
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?
ü Hogy panaszkodj ORVOSNÁL?
ü Miként kommunikálj NYELVSULIBAN?
ü Mi az, ami a NYELVKÖNYVEKBŐL kimaradt?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ilyen és ehhez hasonló 21+4 BÓNUSZtémát találsz
az
SOS TÚLÉLŐCSOMAGBAN!
Legyen Tiéd még ma!
☟☟☟
http://www.lerndeutsch.eu/sos

Czímer Zoli: KONZERVEK
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11. KORRIGIEREN - JAVÍTANI

Besser gesagt,
Ich meine damit:
Ich wollte damit sagen,
dass
Ich möchte das doch noch
einmal anders
formulieren:
Was ich eigentlich sagen
wollte, ist Folgendes:

Czímer Zoli: KONZERVEK

Jobban mondva
Ezzel azt gondolom:
Ezzel azt akartam
mondani, hogy
Szeretném ezt még
egyszer másként
megfogalmazni:
Amit tulajdonképpen
mondani akartam, az a
következő:
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12. VORSCHLAG - JAVASLAT

Wie wäre es, wenn ... ?
Wir könnten doch ...
Vielleicht machen wir so:
Hast du Lust dazu?
Mein Vorschlag wäre ...
Ich finde, man sollte ...
Was hältst du von
meinem Vorschlag?
Kannst du dir vorstellen,
dass
Können Sie Ihnen
vorstellen, dass
Was halten Sie von
meinem Vorschlag?
Czímer Zoli: KONZERVEK

Mi lenne, ha ... ?
Tudnánk ...
Talán tegyünk így:
Van kedved hozzá?
A javaslatom az lenne ...
Úgy gondolom, ... kellene
tenni.
Mit gondolsz a
javaslatomról?
El tudod képzelni, hogy
El tudja képzelni, hogy
Mit gondol az
indítványomról?
www.lerndeutsch.eu
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Ich würde vorschlagen,
Mein Tipp ist,
Mein Vorschlag wäre,
Am besten ist,
Du solltest ...
Sie sollten ...
Du könntest ...
Sie könnten ...
Am besten wäre es ...
Auf keinen Fall solltest du
...
Auf keinen Fall sollten Sie
...
Empfehlenswert ist,
wenn
Wenn du mich fragst,
Wenn Sie mich fragen,
Überleg dir das gut!
Wäre es nicht besser,
wenn
Ich schlage vor,
An deiner Stelle würde
ich ...
An Ihrer Stelle würde ich
...
Es wäre sinnvoll,
Es wäre hilfreich,
Es wäre nützlich,
Czímer Zoli: KONZERVEK

Javasolnám,
A tippem az,
A javaslatom az lenne,
A legjobb,
Neked kellene ...
Önnek kellene ...
Tudnál ...
Tudna ...
A legjobb az lenne ...
Semmi esetre sem kellene
neked ...
Semmi esetre sem kellene
önnek ...
Ajánlatos, ha
Ha engem kérdezel,
Ha engem kérdez,
Jól gondold át!
Nem lenne jobb, ha
Javaslom,
A te helyedben én ...
Az ön helyében én ...
Ésszerű lenne,
Segítség lenne,
Hasznos lenne,
www.lerndeutsch.eu
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Probier doch mal!
Es solltest du unbedingt
ausprobieren!
Meine Nummer Eins ist
auf jeden Fall ...
Ich kann dir nur raten,
dass
Ich kann Ihnen nur raten,
dass
Wenn ich du / Sie wäre,
würde ich ...
Probieren Sie doch aus!
Überlegen Sie Ihnen das
gut!

Czímer Zoli: KONZERVEK

Próbáld meg!
Ezt ki kellene próbálnod!
Nekem mindenesetre a ...
az első / a legjobb.
Csak tanácsolni tudom
neked, hogy
Csak tanácsolni tudom
önnek, hogy
Ha a te helyedben / az ön
helyében lennék, ...
tennék.
Próbálja ki!
Jól gondolja át!
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13. ABLEHNEN - ELUTASÍTANI

Das würde ich nicht
machen, sondern
Ich habe eine andere
Idee.
Ich habe einen anderen
Vorschlag.
Wie wäre es mit einem
Kompromiss?

Ezt nem tenném, hanem
Van egy másik ötletem.
Van egy másik javaslatom.

Mi lenne ha
kompromisszumot
kötnénk?
Wie wäre es, wenn ... ?
Mi lenne, ha ... ?
Das ist sicherlich keine
Ez biztosan nem rossz
schlechte Idee, aber man ötlet, de nem
kann nicht verwirklichen. megvalósítható.
Czímer Zoli: KONZERVEK
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Gut, aber man sollte
überlegen, ob es nicht
besser wäre, wenn
Können wir das anders
machen?
Ich habe einen besseren
Vorschlag.
Anstatt ... sollte man ...
Ich lehne das ab.
Das lässt sich nicht
realisieren.
So geht das auf keinen
Fall!
Im Gegensatz zu dir ...
Im Gegensatz zu Ihnen ...
Bei mir ist es ganz anders.
Im Vergleich zu ...
Verglichen mit ...

Czímer Zoli: KONZERVEK

Jó, de át kell gondolni,
hogy nem lenne-e jobb,
ha
Csinálhatnánk ezt
másként?
Van egy jobb javaslatom.
... helyett kellene ... tenni.
Ezt elutasítom.
Ez nem megvalósítható.
Ez így semmi esetre sem
mehet!
Ellentétben veled ...
Ellentétben önnel ...
Nálam ez teljesen
másként van.
Összehasonlítva ...
Összehasonlítva ...
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14. UM DAS WORT BITTEN - SZÓT
KÉRNI

Entschuldigen Sie, wenn
ich Sie unterbreche,
Dürfte ich dazu bitte auch
etwas sagen?
Ja, aber
Meinen Sie wirklich, dass
... ?
Glaubst du wirklich, dass
... ?
Das mag stimmen, aber
Ich hätte gern darauf
etwas reagieren.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Bocsásson meg, ha
félbeszakítom,
Mondhatnék ehhez
valamit?
Igen, de
Tényleg azt gondolja,
hogy ...?
Tényleg azt gondolod,
hogy ... ?
Lehet, hogy így van, de
Erre szívesen reagálnék én
is valamit.
www.lerndeutsch.eu
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Kann ich dazu bitte auch
einmal etwas sagen?
Ich verstehe das schon,
aber
Einen Moment bitte.
Augenblick bitte.
Darf ich bitte kurz
nachfragen?
Da muss ich kurz
einhaken, dass
Eine Frage bitte: ... ?
Entschuldigen Sie bitte
die Unterbrechung, aber
Könnte ich dazu eine
Frage stellen?
Es wird berichtet,

Czímer Zoli: KONZERVEK

Mondhatnék ehhez
valamit?
Értem már, de
Egy pillanat.
Egy pillanat.
Kérdezhetek gyorsan?
Röviden hozzáfűzném azt,
hogy
Egy kérdés: ... ?
Bocsássa meg a
közbeszólást, de
Feltehetek egy kérdést
ehhez?
Azt írják / mondják / Arról
számolnak be,
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15. VERGEWISSERN MEGBIZONYOSODNI

Kannst du das bitte
wiederholen?
Könnten Sie das bitte
wiederholen?
Sag bitte noch einmal!
Sagen Sie bitte noch
einmal!
Ich bin mir nicht ganz
sicher, ob ich dich richtig
verstanden habe.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Meg tudod ismételni?
Meg tudná ismételni?
Mondd még egyszer,
kérlek!
Mondja kérem még
egyszer!
Nem vagyok benne biztos,
hogy jól értettelek-e.
www.lerndeutsch.eu
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Ich bin mir nicht ganz
sicher, ob ich Sie richtig
verstanden habe.
Wie war das noch
einmal?
Habe ich Sie richtig
verstanden:
Habe ich dich richtig
verstanden:
Sie meinen also,
Du meinst also,

Czímer Zoli: KONZERVEK

Nem vagyok benne biztos,
hogy jól értettem-e önt.
Hogy is volt ez akkor?
Jól értettem önt:
Jól értettelek:
Tehát azt gondolja,
Nos, azt gondolod,
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16. POSITIV BEWERTEN - POZITÍVAN
ÉRTÉKELNI

Es gefällt mir sehr.
Ich finde es sehr
spannend.
Das ist wirklich sehr
lesenswert.
Es ist gut durchdacht und
überraschend.
Es macht mich neugierig.
Es ist einfach super.
Ich bin gespannt auf ...
Es ist megageil!

Czímer Zoli: KONZERVEK

Nekem nagyon tetszik.
Nagyon izgalmasnak /
érdekesnek tartom.
Ezt tényleg megéri
elolvasni.
Jól átgondolt és meglepő.
Kíváncsivá tesz.
Ez egyszerűen szuper.
Kíváncsi vagyok a ...-re.
Ez király!

www.lerndeutsch.eu

42

17. NEGATIV BEWERTEN - NEGATÍVAN
ÉRTÉKELNI

Ich finde es schlecht.
Es ist voller
Widersprüche.
Für mich ist es Unsinn.
Es ist nicht mein
Geschmack.
Es ist verwirrend.
Es ist sehr seltsam.
Ich halte es für
langweilig.

Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez szerintem rossz.
Ez hemzseg az
ellentmondásoktól.
Ez nekem értelmetlen.
Nem nekem való. Nem az
én szám íze szerint van.
Ez zavaros.
Ez nagyon furcsa.
Ez nekem unalmas.
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18. ENTSCHEIDUNG - DÖNTÉS

Dann machen wir das
Folgende:
Wären alle damit
einverstanden, wenn
Wie wäre es mit einem
Kompromiss:
Ich habe mich so
entschieden, dass
Ich habe schon eine
Entscheidung getroffen.
Darauf können wir uns
einigen.

Czímer Zoli: KONZERVEK

Akkor tegyük a
következőt:
Mindenki egyetértene
azzal, ha
Mit szólnátok egy
kompromisszumhoz:
Úgy határoztam, hogy
Már döntöttem.
Ebben megegyezhetünk.
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19. GEFÜHLE - ÉRZELMEK

Ich fühle mich so,
Ich fühle mich wohl.
Es geht mir gut.
Es geht mir nicht so gut.
Es geht mir super.
Es geht mir nicht gut.
Wie geht es dir?
Wie geht es Ihnen?
Wie geht's?
Wie fühlst du dich?
Wie fühlen Sie sich?
Mir geht es gut, wenn
Czímer Zoli: KONZERVEK

Úgy érzem magam,
Jól érzem magam.
Jól vagyok.
Nem vagyok túl jól.
Szuperül vagyok.
Nem vagyok jól.
Hogy vagy?
Hogy van?
Hogy vagy? Hogy van?
Hogy érzed magad?
Hogy érzi magát?
Jól érzem magam, ha
www.lerndeutsch.eu
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Ich freue mich, wenn /
weil
Für mich ist es gut, wenn
Für mich ist es leicht,
wenn
Für mich ist es schwierig,
wenn
Mir ist aufgefallen, dass
Du kannst dir nicht
vorstellen, wie begeistert
ich bin / war.
Du glaubst nicht, was das
für mich bedeutet.
Es war sicher das
Wundervollste, das ich
jemals erlebt habe.
Es war sicher das
Schrecklichste, das ich
jemals erlebt habe.
Ich empfinde Wut.
Ich genieße es.
Ich verabscheue es.
Ich hoffe, dass ich es nie
wieder erlebe.
Ich bin / war enttäuscht.
Ich war am Boden
zerstört.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Örülök, ha / mert
Nekem jó, ha
Nekem könnyű / egyszerű,
ha
Nekem nehéz, ha
Feltűnt, hogy
Nem tudod elképzelni,
milyen lelkes vagyok /
voltam.
Nem hiszed el, mit jelent
ez nekem.
Ez volt a
legcsodálatosabb, amit
valaha átéltem.
Ez volt a legszörnyűbb,
amit valaha átéltem.
Dühöt érzek.
Élvezem.
Ezt utálom.
Remélem, ezt soha nem
kell ismét átélnem.
Csalódott vagyok /
voltam.
Nagyon kivoltam. Padlót
fogtam.
www.lerndeutsch.eu
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Es macht mich glücklich.
Meine Welt ist völlig aus
den Fugen geraten.
Ich bin fix und fertig.
Ich war fix und fertig.
Ich schäme mich.
Ich schäme mich für ... .
Dafür schäme ich mich.

Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez boldoggá tesz engem.
Kicsúszott a talaj alólam.
Teljesen kivagyok.
Teljesen kivoltam.
Szégyellem magam.
... miatt szégyenkezem.
Emiatt szégyellem
magam.
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20. VERSTEHEN - ÉRTENI

Ich verstehe, dass
Ich habe verstanden.
Ich habe gut verstanden.
Es ist verständlich.
Hast du mich
verstanden?
Haben Sie mich
verstanden?
Ich verstehe das nicht.
Habe ich dich richtig
verstanden, du meinst,
dass
Czímer Zoli: KONZERVEK

Értem, hogy
Értettem.
Jól értettem.
Ez érthető.
Értettél?
Értett?
Nem értem.
Jól értettelek, azt
gondolod, hogy
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Habe ich Sie richtig
verstanden, Sie meinen,
dass
Was verstehst du
darunter?
Was verstehen Sie
darunter?
Wenn ich dich richtig
verstanden habe, meinst
du, dass
Wenn ich Sie richtig
verstanden habe, meinen
Sie, dass

Czímer Zoli: KONZERVEK

Jól értettem, azt gondolja,
hogy
Mit értesz ezalatt?
Mit ért ezalatt?
Ha jól értettelek, azt
gondolod, hogy
Ha jól értettem, azt
gondolja, hogy
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Hogyan vess véget
a német nyelvtan okozta
szenvedésednek?
Örülök, hogy ilyen aktívan, szorgalmasan tanulod
a KONZERVeket, de tudod jól, hogy a német nyelv
nem igazán megy nyelvtan nélkül.
Legalább egy erős alappal Neked is rendelkezned
kell, hogy ezeket a szuper mondatokat jól tudd
használni.
Ajánlom figyelmedbe a Nulladik óra című
könyvemet,
ü ami csak annyi nyelvtant tartalmaz, amire
Neked szükséged van,
ü amivel képes leszel átlátni az egész nyelvtan
alapjait,
ü amivel többé nem leszel bizonytalan, és bátran
fogod használni ezeket a mondatokat,
ü és képes leszel saját magadra formálni őket.
Nos kíváncsi vagy, mit is tartalmaz ez a könyvem?
Kérd a tartalomjegyzékét most:
http://lerndeutsch.eu/nulladikora/
Czímer Zoli: KONZERVEK
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21. ÜBERLEITEN - TOVÁBBLÉPNI

Darf ich noch einmal auf
den Punkt ...
zurückkommen?
Darf ich zunächst mal
über ... sprechen?
Kommen wir zur Frage ...
Dies führt zur Frage ...
Ich möchte nun zum
Punkt ... überleiten.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Visszamehetek még
egyszer a ... pontra?
Elsőként beszélhetek a ...ról?
Menjünk ahhoz a
kérdéshez ...
Ez elvezet ahhoz a
kérdéshez ...
Szeretnék a ... ponthoz
továbblépni.
www.lerndeutsch.eu
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Ich würde gern auf einen Szeretnék ahhoz a
Punkt eingehen, der mir ponthoz menni, ami
besonders wichtig ist:
számomra különösen
fontos:
Ich möchte noch einen
Még egy másik témát
anderen Punkt
szeretnék érinteni.
ansprechen.

Czímer Zoli: KONZERVEK
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22. HERVORHEBEN - KIEMELNI

Besonders
bemerkenswert ist ...
Es ist interessant.
Es ist neu für mich.
Das ist wirklich wichtig.
Entscheidend ist für mich,
Es ist hochinteressant.
Ich finde Folgendes
wichtig:
Merkwürdig ist, dass ...

Czímer Zoli: KONZERVEK

Különösen említésre
méltó ...
Érdekes.
Ez új nekem.
Ez tényleg fontos.
Döntő számomra,
Érdekfeszítő.
A következőt találom
fontosnak:
Különös, hogy ...
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23. FRAGEN - KÉRDEZNI

Kann ich eine Frage
stellen?
Kann ich fragen?
Ich hätte eine Frage.
Mich würde mal
interessieren,
Ich würde gern wissen,
Darf ich fragen?
Ich möchte eine Frage
stellen.
Können Sie mir sagen,
Kannst du mir sagen,

Czímer Zoli: KONZERVEK

Kérdezhetek?
Kérdezhetek?
Lenne egy kérdésem.
Érdekelne,
Szeretném megtudni,
Kérdezhetek?
Szeretnék kérdezni.
Meg tudja nekem
mondani,
Meg tudod nekem
mondani,
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24. EINLADUNG - MEGHÍVÁS

Störe ich dich gerade?
Warum ich dich anrufe:
Hättest du Lust auf ... ?
Wie sieht es am Freitag
um 10 bei dir aus?
Es wäre toll, wenn du
mitkommen könntest.
Es wäre super, wenn du
... mitbringen könntest.
Ich möchte dich zu ...
einladen.
Das ist eine Einladung für
dich.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Épp zavarlak?
Amiért hívlak:
Lenne kedved ... -hoz ?
Jó neked pénteken 10kor?
Nagyszerű lenne, ha
tudnál jönni.
Szuper lenne, ha ... tudnál
magaddal hozni.
Szeretnélek ... meghívni.
Ez a meghívás neked szól.
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Zu ... laden wir dich
herzlich ein.
Zu ... laden wir Sie
herzlich ein.
Ich bitte dich, mir bis
nächste Woche
mitzuteilen, ob du
kommen kannst.
Ich bitte Sie, mir bis
nächste Woche
mitzuteilen, ob Sie
kommen können.
Klingt gut. Wann denn?
Gern. Für Sonntag habe
ich noch nichts vor.
Kommst du mit?
Kommen Sie mit?
Heute Abend klappt.
Um 10 Uhr bei Klara.
Soll ich was mitbringen?
Tut mir Leid, aber das
geht nicht.
Bei mir geht es jetzt doch
nicht.
Leider ist bei mir etwas
dazwischen gekommen.
Ich bin leider sehr
beschäftigt.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Szeretettel meghívunk ...re.
Szeretettel meghívjuk önt
... -re.
Kérlek, közöld a következő
hétig, hogy tudsz-e jönni.
Kérem, közölje a
következő hétig, hogy
tud-e jönni.
Jól hangzik. Mikor?
Szívesen. Vasárnapra még
nincs tervem.
Jössz velünk?
Jön velünk?
Ma este jó.
10-kor Klárinál.
Vigyek valamit?
Sajnálom, de nem jó.
Nekem ez most nem jó.
Sajnos valami közbejött
nekem.
Sajnos nagyon elfoglalt
vagyok.
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Ich habe keine Lust.
Für mich kommt es nicht
in Frage, dass
Ich möchte auf keinen
Fall.
Ich mag es gar nicht,
wenn

Czímer Zoli: KONZERVEK

Nincs kedvem.
Számomra nem kérdés,
hogy
Semmi esetre sem
szeretnék.
Egyáltalán nem szeretem,
ha
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25. WÜNSCHEN- KÍVÁNNI

Ich würde gern einmal ...
Am liebsten möchte ich
...
Ich will unbedingt ...
Es wäre schön, wenn
Ich hätte am liebsten ...
Ich wünsche mir ...
Was ist dein Wunsch?
Noch lieber würde ich ...
Mich interessiert vor
allem ...
Was ist Ihr Wunsch?

Czímer Zoli: KONZERVEK

Szeretnék egyszer ...
Legszívesebben ...
szeretnék.
Feltétlenül akarok ...
Jó lenne, ha
Legszívesebben ...
szeretnék.
Szeretnék ...
Mi a kívánságod?
Még szívesebben ...
csinálnék, tennék.
Mindenekelőtt ... érdekel.
Mi az ön kívánsága?
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26. VOR- UND NACHTEILE - ELŐNY ÉS
HÁTRÁNY

Ich finde es sehr nützlich,
weil
Ich finde es nützlich.
Die Vorteile sind:
Die positive Seite des
Themas ist ...
Es ist vorteilhaft.
Es ist nachteilig.
Es ist ein großer Nachteil.
Es ist ein großer Vorteil.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Nagyon hasznosnak
találom, mert
Hasznosnak találom.
Az előnyök:
A téma pozitív oldala ...
Ez előnyös.
Ez hátrányos.
Ez egy nagy hátrány.
Ez egy nagy előny.
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Die Nachteile sind die
Folgenden:
Es gehört zum Vorteil.
Andererseits muss man
darauf achten, dass
Es könnte riskant sein,
dass
Kritisch ist es auch, wenn

Czímer Zoli: KONZERVEK

A hátrányok a következők:
Ez az előnye.
Másfelől figyelni kell arra,
hogy
Rizikós lehet, hogy
Kritikus az is, ha

www.lerndeutsch.eu

60

27. ANTEILNAHME - EGYÜTTÉRZÉS

So etwas kann jedem
passieren.
Du hast vielleicht ein
Glück.
Halb so schlimm!
Kopf hoch!
Mach dir nichts draus!
Oh, das tut mir wirklich
Leid.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez mindenkivel
megtörténhet.
Talán szerencséd van.
A fele is borzasztó már!
Fel a fejjel!
Ne csinálj belőle ügyet!
Oh, tényleg sajnálom.
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So ein Pech!
Das war sehr peinlich.
Das kann ich verstehen.
Das hätte ich auch getan.
Da findet sich bestimmt
eine Lösung.
Du warst bestimmt total
traurig.
Ich bedauere, dass
Das muss ein
fantastisches Gefühl
gewesen sein.
Das ist peinlich.
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Még ilyen pechet!
Nagyon kínos volt.
Meg tudom érteni.
Én is ezt tettem volna.
Biztosan lesz valami
megoldás erre.
Bizonyára nagyon
szomorú voltál.
Bánom, hogy
Ez tutira egy fantasztikus
érzés lehet.
Ez ciki.
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28. POSITIVE UND NEGATIVE GEFÜHLE
- POZITÍV ÉS NEGATÍV ÉRZELMEK

Bist du verrückt?
Das darf doch nicht wahr
sein!
Das glaube ich nicht.
Das kann nicht wahr sein.
Ich bin sprachlos.
Es ist nicht wahr!
Das kann nicht möglich
sein!
Wahnsinn!
Was soll man da noch
sagen?
Mir fehlen die Worte.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Bolond vagy?
Ez nem lehet igaz!
Ezt nem hiszem el.
Ez nem lehet igaz.
Szóhoz sem jutok.
Ez nem igaz!
Ez nem lehet igaz!
Őrület!
Mit lehet még ehhez
hozzáfűzni?
Szóhoz se jutok.
www.lerndeutsch.eu
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Nie und nimmer!
Soha, de soha!
Du machst einen Scherz. Ugratsz.
Sie machen einen Scherz. Ugrat.
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29. BESCHWERDE - PANASZ

Ich beschwere mich über
...
Ich muss mich leider
darüber beschweren,
dass
Leider musste ich jedoch
feststellen, dass
Wie konnte das denn
passieren?
Ich erwarte, dass
Meine Forderung lautet,
dass
Czímer Zoli: KONZERVEK

Panaszkodom a ...-ról.
Sajnos arról kell
panaszkodnom, hogy
Sajnos azonban meg
kellett állapítanom, hogy
Hogy történhetett ez?
Elvárom, hogy
A követelésem az, hogy
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Daher appelliere ich an
Azért fordulok önhöz,
Sie, weil
mert
Daher fordere ich Sie auf, Ennélfogva felszólítom
önt,
Ich bin mit ... gar nicht
...-vel egyáltalán nem
zufrieden.
vagyok elégedett.
Das ist gar nicht in
Ez egyáltalán nincs
Ordnung.
rendben.
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30. PRO- UND CONTRA-ARGUMENTE PRÓ-KONTRA ÉRVEK

Befürworter einer
Egy ilyen megoldás
solchen Lösung vertreten támogatói azt a
die Ansicht, dass
nézőpontot képviselik,
hogy
Dafür spricht, dass
Emellett az szól, hogy
Für ... spricht, dass
... mellett szól, hogy
Das Hauptargument ist
A fő érv ... mellett, hogy
für ..., dass
Das Hauptargument
A fő érv emellett, hogy
dafür ist, dass
Was dafür spricht, ist ... Ami emellett szól, az ...
Ein weiteres Argument
Egy további támogató érv
für ... ist ...
... mellett ...
Czímer Zoli: KONZERVEK
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Dagegen spricht, dass
Gegen ... spricht, dass
Das Hauptargument ist
gegen ..., dass
Das Hauptargument
dagegen ist, dass
Was dagegen spricht, ist
...
Ein weiteres Argument
gegen ... ist ...
Gegner einer solchen
Lösung argumentieren
die Ansicht, dass
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Ezellen szól, hogy
... ellen szól, hogy
A fő érv ... ellen, hogy
A fő érv ezellen, hogy
Ami ezellen szól, az ...
Egy további érv ... ellen ...
Egy ilyen megoldás
ellenzői azt a nézőpontot
bizonyítják, hogy
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31. VERGLEICH - HASONLÍTÁS

An ... ist positiv/negativ,
dass
Auf der einen Seite ...
Auf der anderen Seite ...
Demgegenüber steht
allerdings ...
Einerseits ...
Andererseits ....
Im Gegensatz zu ...
Im Vergleich zu ...
Im Unterschied zu ...
Verglichen mit ...
Czímer Zoli: KONZERVEK

... -ban az a
pozitív/negatív, hogy
Egyfelől ...
Másfelől ...
Ezzel szemben áll
kétségtelenül ...
Egyrészt ...
Másrészt ...
... -vel ellentétben ...
... -vel összehasonlítva ...
A különbség ... képest ...
Összehasonlítva ...-vel ...
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69

Die einen sind für ..., weil Valakik ... mellett állnak,
mert
Die anderen sind gegen
Mások ... ellen vannak,
..., weil
mert

Czímer Zoli: KONZERVEK

www.lerndeutsch.eu

70

Látod, hogy a legtöbb MONDATHOZ nagyon jól kell
tudnod a SZÓRENDET?
Igazából ez a legfontosabb,
hiszen ha helyén vannak a szavak, nagy gondod már
nem lehet.
A legtöbb mondatban komplexebb a szórend, mintsem
gondolnád.
Tudtad, hogy a németben 3 alap szórend van, és ebből
jómagam 23 alszórendet találtam ki
MONDATSABLONOKKAL?
Vagyis olyan mintákkal, melyekkel gyerekjáték lesz
Neked is végre logikusan látni, értelmezni, gyakorolni
és használni a szórendeket.
Ha már jól mennek ezek a KONZERVEK,
kérlek ne adj esélyt a szórendi hibáknak,
melyek újabb kudarcot okoznának Neked. :(
Na de miről is beszélek?
Hát MoMo-ról!
Ki is ő? :)
Egy gyors randi vele itt:

https://lerndeutsch.eu/mondommondatok/
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32. INTERESSE - ÉRDEKLŐDÉS

Ich interessiere mich
dafür.
Es hat mein Interesse
geweckt.
... hat mein Interesse
geweckt.
Das finde ich interessant.
... interessiert mich.
Das ist aber interessant.
Das ist ja großartig.
Echt?
Sie machen mich wirklich
neugierig.
Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez iránt érdeklődöm.
Felkeltette az
érdeklődésemet.
... felkeltette az
érdeklődésemet.
Ezt érdekesnek találom.
... érdekel.
Ez tényleg érdekes.
Ez valóban nagyszerű.
Komolyan? Tényleg?
Tényleg kíváncsivá tesz.
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Wirklich?
Ich interessiere mich für
...

Czímer Zoli: KONZERVEK

Valóban?
Érdeklődöm a ... iránt.
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33. GEWISSHEIT - BIZONYOSSÁG

Ich bin sicher, dass
Ich bin fest davon
überzeugt.
Ich bin überzeugt, dass
Alles deutet darauf hin,
dass
Alle Anzeichen sprechen
dafür, dass
Bestimmt ...
Sicher ...
Zweifellos ...
Gewiss ...
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Biztos vagyok benne, hogy
Erről teljesen meg vagyok
győződve.
Meg vagyok győződve,
hogy
Minden arra utal, hogy
Minden jel arra utal, hogy
Minden bizonnyal ...
Biztosan ...
Kétségtelenül ...
Biztosan ...
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34. WICHTIGKEIT - FONTOSSÁG

Entscheidend ist für mich,
dass
Ich halte es für besonders
wichtig.
Das ist der wichtigste
Punkt für mich.
Mir liegt besonders am
Herzen, dass
Ich will hervorheben,
dass
Das spielt keine wichtige
Rolle.
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Döntő számomra, hogy
Különösen fontosnak
tartom.
Számomra ez a
legfontosabb pont.
Különösképp a szívemen
viselem, hogy
Hangsúlyozni akarom,
hogy
Nem játszik fontos
szerepet.
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Das ist ein zweitrangiges
Problem.
Das steht für mich an
letzter Stelle.
Ich halte das für
belanglos.
Für mich ist das kaum der
Rede wert.
Das hat doch gar nichts
zu sagen!

Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez egy másodrangú
probléma.
Számomra ez az utolsó
helyen áll.
Ezt jelentéktelennek
tartom.
Számomra ez szóra sem
érdemes.
Ehhez nincs mit mondani!
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35. PROBLEME - PROBLÉMÁK

Ich habe ein Problem mit
...
Ich finde es
problematisch.
Das Problem ist, dass
Es gefällt mir gar nicht.
Ich finde es nicht gut,
weil
Ich fühle mich
ausgenutzt, wenn / weil
Czímer Zoli: KONZERVEK

Problémám van ... -vel.
Ezt problémásnak
találom.
A probléma az, hogy
Ez egyáltalán nem tetszik
nekem.
Nem találom jónak, mert
Kihasználtnak érzem
magam, ha / mert
www.lerndeutsch.eu
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Es ist nicht fair.
Es ist nicht in Ordnung,
wenn / weil

Czímer Zoli: KONZERVEK

Ez nem korrekt.
Nincs rendben, ha / mert
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36. ÜBERRASCHUNG - MEGLEPETÉS

Das Seltsamste ist ...
Das Merkwürdigste ist ...
Erstaunlich finde ich, dass
Es hat mich überrascht.
Es ist überraschend für
mich.
Ich habe nicht gewusst,
dass
Ich habe nicht gedacht,
dass
Überraschend ist die
Tatsache, dass
Völlig neu ist für mich,
dass
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A legfurcsább az ...
A legérdekesebb ...
Meglepőnek tartom, hogy
Meglepett engem.
Ez meglepő számomra.
Nem tudtam, hogy
Nem gondoltam, hogy
Meglepő az a tény, hogy
Teljesen új nekem, hogy

www.lerndeutsch.eu

79

37. ERINNERUNGEN - EMLÉKEZÉSEK

Ich erinnere mich daran.
Daran erinnere ich mich
nicht mehr.
Mir kommt es vor, als
wenn es gestern gewesen
wäre.
Als ich zum ersten Mal ...
Ich war damals ...
Ich konnte mir nicht
vorstellen, dass
Mir wird immer in
Erinnerung bleiben, wie
Ich erinnere mich an ...
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Emlékszem rá.
Nem emlékszem már rá.
Úgy érzem, mintha tegnap
lett volna.
Amikor először ...
Akkoriban ... voltam.
Nem tudtam elképzelni,
hogy
Mindig emlékezni fogok
rá, hogy/hogyan
Emlékszem a ... -ra.
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38. SCHLUSS - LEZÁRÁS

Zusammenfassend
möchte ich sagen,
Ich komme jetzt zum
Schluss.
Abschließend möchte ich
noch erwähnen,
Lassen Sie mich noch zum
Schluss sagen, dass
Lass mich noch einmal
darauf hinweisen, dass
Gibt es noch Fragen?
Schließlich ...
Zum Schluss ...
Czímer Zoli: KONZERVEK

Összefoglalóan azt
szeretném mondani,
Most érek a végéhez.
Végül szeretném még
megemlíteni,
Engedjen meg végezetül
még annyit mondani,
hogy
Hadd utaljak még egyszer
arra, hogy
Van még kérdés?
Végül ...
Zárásként ...
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Zusammenfassend ist es
festzustellen, dass
Alles in allem kann man
sagen, dass
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Összességében
megállapítható, hogy
Mindent egybevéve
elmondható, hogy
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Hahó ismét!
Remélem nem vagy ki totál a sok KONZERVtől. ;)
És gyomorrontást se kaptál. :D
Hiszen épp most végeztél a 622 mondattal, már nagy
baj Téged nem érhet!
De itt van még egy "kis" EXTRA: a BÓNUSZAID.
A KONZERVEK-hez 5 bónuszt kapsz ajándékba.
BÓNUSZAID
1. 50% KUPON
Lépj be a zárt VIP csoportomba, ahol rengeteg extra
ajándékkal várlak!
Ez a Dumáljuk meg! csoport, aminek az első havi díjából
most 50% kedvezményt kapsz. Ha visszatérő bérletes
vagy, akkor pedig a következő hónapban tudod
felhasználni 1 havi bérlet rendelése esetén.
Csoportinfó: https://lerndeutsch.eu/dumaljukmeg/
Bérletvásárlás:
https://lerndeutsch.eu/konzervekberlet/
2. SZÓLÁSGYŰJTEMÉNY
Egy német-magyar szóláslista, ahol a 30 legfontosabb
szólást találod meg.
Nem olyanok, amiket senki nem használ ősidők óta,
hanem ami tényleg a napi szóhasználat lényeges eleme.
Czímer Zoli: KONZERVEK
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3. HANGANYAG
A könyv összes mondatát fejezetekre osztva megtalálod
hanganyag formájában.
4. TRÉNING
A 41 fejezetet 4 nagy tréningrészre osztottam, és
ezekhez kapcsolódóan összeállítottam Neked egy-egy
gyakorlólapot.
Ha végeztél az első 10 lecóval, már meg is nézheted az
ehhez a részhez tartozó feladatokat.
5. BÓNUSZTÉMÁK
3 extra témát kapsz az eddigi bónuszaid mellé, ezek:
online jelenlét - e-mail - szleng
Bónuszaidat itt találod:

http://bit.ly/2MgNzju
Ha kérdésed van, itt várom leveled:
info@lerndeutsch.eu
A többi elérhetőségem:
• FB: http://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas
• INST: http://www.instagram.com/zimmeronline
Remélem, hamarosan találkozunk a Dumáljuk meg!
csoportomban is! ;)
Zoli
Czímer Zoli: KONZERVEK
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Egy könyv, ami végre segít Neked is,
• hogy gyorsítsd a KOMMUNIKÁCIÓD,
• hogy használd a NYELVTANT,
• hogy megtanulj BESZÉLNI,
• hogy jobb LEVELEKET írj,
• hogy NE BLOKKOLJ LE,
• hogy KIÁLLJ magadért!

A Te tudásod + ez a könyv = vibráló, izgalmas,
életteli KOMMUNIKÁCIÓ.

KONZERVEK
Czímer Zoli nyelvi tréner
ISBN: 978-615-00-2810-1
www.lerndeutsch.eu

Czímer Zoli: KONZERVEK

www.lerndeutsch.eu

