
15Aal Abkürzung

(hat), (ist) befejezett jelen képzéséhez használatos segédige
| elváló igekötő; (i), (ä) jelöli a tőhangváltást; 〈gy.〉 gyenge ige

Erős igék esetében csúcsos zárójelben 〈 … 〉 a múlt idejű alakok
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der Aal 〈-[e]s, -e〉 angolna
ab|bilden 〈gy. h.〉 ábrázol
die Abbildung 〈-en〉 ábra
ab|brechen (i) 〈brach ab, abgebro-

chen〉 1. (hat) letör 2. abbahagy 
3. lebont [épületet] 4. (ist) ab
bamarad

ab|brennen 〈brannte ab, i. abge-
brannt〉 leég

der Abbruch 〈-[e]s, Abbrüche〉 
megszakítás

ab|büßen 〈gy. h.〉 letölt, kitölt [bün

tetést]

der Abend 〈-s, -e〉 este
G am Abend este
G der Heilige Abend szenteste 

(karácsony)
G zu Abend essen vacsorázik
die Abenddämmerung 〈esz〉 nap 

nyugta
das Abendessen 〈-s, -〉 vacsora
abends este, esténként
das Abenteuer 〈-s, -〉 kaland
abenteuerlich kalandos
aber de, azonban, pedig
die Abfahrt 〈-en〉 indulás [menet

rendszerű]

der Abfall 〈-[e]s, Abfälle〉 hulladék, 
szemét

ab|fallen (ä) 〈fiel ab, i. abgefallen〉 
1. leesik 2. lejt [út]

ab|färben 〈gy. h.〉 megfog [színt 
ereszt, nyomot hagy]

ab|fliegen 〈flog ab, i. abgeflogen〉 
el repül

der Abflug 〈-[e]s, -flüge〉 indulás 
[repülő]

ab|fragen 〈gy. h.〉 kikérdez [lec

két]

der/die Abgeordnete 〈-n, -n, ein 
-r/eine -〉 parlamenti képviselő 
[ férfi, nő]

abgetragen elnyűtt
ab|haken 〈gy. h.〉 kipipál
der Abhang 〈-[e]s, Abhänge〉 lejtő
G ab|hängen von + D 〈hing ab, h. 

abgehangen〉 függ vmitől
die Abhängigkeit von + D 〈-en〉 

függés, függőség vmitől
G Abhängigkeit von Medika-

menten gyógyszerfüggőség
ab|heben 〈hob ab, h. abgehoben〉 

1. felvesz [telefont] 2. kivesz, 
felvesz [bankszámláról]

die Abhilfe 〈-n〉 orvoslás, segít
ség

ab|holen A 〈gy. h.〉 érte megy, 
elhoz

das Abitur 〈-s〉 érettségi
das Abkommen 〈-s, -〉 egyezmény
ab|kühlen 〈gy. h.〉 1. A lehűt 2. 

(sichA) lehűl [időjárás]
ab|kürzen 〈gy. h.〉 rövidít, meg

rövidít
die Abkürzung 〈-en〉 rövidítés



16ab|lassen ab|waschen

A: Akkusativ, tárgyeset; D: Dativ, részeseset; G: Genitiv, birtokos eset
sichA, sichD, sichG  a visszaható névmás esete

Főnév esetében csúcsos zárójelben 〈 … 〉 egyes szám birtokos eset; a többes szám alakja
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ab|lassen A (ä) 〈ließ ab, h. abge-
lassen〉 1. enged, elenged [ár

ból] 2. leereszt [ folyadékot]

der Ablauf 〈-[e]s, Abläufe〉 lejárat 
[esedékesség]

ab|laufen (ä) 〈lief ab, i. abgelaufen〉 
lejár [pl. útlevél]

ab|legen 〈gy. h.〉 letesz [tárgyat 
vhova]

G eine Prüfung ablegen leteszi 
a vizsgát

ab|lehnen 〈gy. h.〉 elutasít, visz
szautasít

die Ablehnung 〈-en〉 elutasítás, 
visszautasítás

ab|leisten 〈gy. h.〉 kitölt, letölt 
[szolgálatot]

ab|lösen 〈gy. h.〉 felvált vkit [szol

gálatban]

ab|melden sichA 〈gy. h.〉 kijelent
kezik

ab|messen (i) 〈maß ab, h. abge-
messen〉 lemér [pl. távolságot]

ab|nehmen (i) 〈nahm ab, h. abge-
nommen〉 lefogy

ab|nutzen sichA 〈gy. h.〉 elkopik
das Abonnement 〈-s, -s〉 bérlet 

[színház] | előfizetés
abonnieren A 〈gy. h.〉 előfizet
ab|räumen 〈gy. h.〉 eltakarít, le

szed [asztalt]

ab|rechnen 〈gy. h.〉 1. A levon [pl. 
adót] 2. mit + D elszámol vkivel

ab|reißen 〈riss ab, h. abgerissen〉 
1. tép, letép, leszakít 2. le
bont, bont [épületet]

ab|sagen A 〈gy. h.〉 lemond [rész

vételt]

der Absatz 〈-[e]s, Absätze〉 sarok 
[cipőé] | bekezdés

ab|schalten 〈gy. h.〉 lekapcsol 
[készüléket]

abscheulich ronda, aljas
der Abschied 〈-s, -e〉 búcsú
ab|schließen 〈schloß ab, h. abge-

schlossen〉 1. bezár [pl. ajtót] 2. 
befejez vmit

ab|schneiden 〈schnitt ab, h. ab-
geschnitten〉 1. levág [pl. hajat] 
2. lerövidít [utat]

der Absender 〈-s, -〉 feladó
die Absicht 〈-en〉 szándék
absichtlich szándékos(an)
ab|sperren 〈gy. h.〉 lezár [terüle

tet]

die Abstammung 〈-en〉 szárma
zás

der Abstand 〈-[e]s, Abstände〉 tá
volság | időköz

ab|stellen leállít [motort]

ab|sterben (i) 〈starb ab, i. abge-
storben〉 elhal, elsorvad

die Abstimmung 〈-en〉 szavazás
abstrakt elvont
die Abtei 〈-en〉 apátság
das Abteil 〈-[e]s, -e〉 fülke [vonat

ban] | szakasz
ab|warten 〈gy. h.〉 megvár
abwärts lefelé
ab|waschen (ä) 〈wusch ab, h. ab-

gewaschen〉 1. lemos 2. elmo
sogat [edényt]



17ab|weichen Akku, Akkumulator

(hat), (ist) befejezett jelen képzéséhez használatos segédige
| elváló igekötő; (i), (ä) jelöli a tőhangváltást; 〈gy.〉 gyenge ige

Erős igék esetében csúcsos zárójelben 〈 … 〉 a múlt idejű alakok
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ab|weichen von + D 〈wich ab, i. 
abgewichen〉 eltér vmitől

die Abwesenheit 〈esz〉 hiányzás, 
távollét

ab|wischen 〈gy. h.〉 letöröl
ab|zahlen 〈gy. h.〉 törleszt
ab|ziehen 〈zog ab, h. abgezogen〉 

1. lehúz [pl. gyűrűt] 2. elvonul 
[katonaság] 3. (von + D) kivon 
[összegből]

ach ó [sajnálkozás, csodálkozás]

acht nyolc
acht- nyolcadik
das Achtel 〈-s, -〉 nyolcad
achten 〈gy. h.〉 1. A megbecsül, 

tisztel 2. auf + A ügyel vkire/
vmire

die Achterbahn 〈-en〉 hullám
vasút

die Achtung 〈esz〉 tisztelet
achtzehn tizennyolc
achtzehnt- tizennyolcadik
das Achtzehntel 〈-s, -〉 tizen

nyolcad
achtzig nyolcvan
achtzigst- nyolcvanadik
ächzen 〈gy. h.〉 nyöszörög
der Acker 〈-s, -〉 szántóföld
die Ader 〈-n〉 ér [testben]

das Adjektiv melléknév
der Adler 〈-s, -〉 sas
administrativ adminisztratív
das Adressbuch 〈-[e]s, -bücher〉 

címjegyzék
die Adresse 〈-n〉 cím
adressieren A, an + A 〈gy. h.〉 cí

mez vmit vkinek

das Adverb 〈-s, -ien〉 határozó
szó

der Affe 〈-n, -n〉 majom
der Afghane 〈-s, -〉 afganisztáni 

[ férfi]

die Afghanin 〈-nen〉 afganisztáni 
[nő]

afghanisch afganisztáni, afgán
das Afghanistan Afganisztán
das Afrika Afrika
der Afrikaner 〈-s, -〉 afrikai [ férfi]

die Afrikanerin 〈-nen〉 afrikai [nő]

afrikanisch afrikai
der Agent 〈-en, -en〉 ügynök [po

litikai]

die Agentur 〈-en〉 ügynökség
das Agrarprodukt 〈-[e]s, -e〉 ter

mény
das Ägypten Egyiptom
der Ägypter 〈-s, -〉 egyiptomi 

[ férfi]

die Ägypterin 〈-nen〉 egyiptomi 
[nő]

ägyptisch egyiptomi
ähneln sichA + D 〈gy. h.〉 hasonlít 

vkire
ahnen 〈gy. h.〉 sejt, gyanít
ähnlich hasonló(an)
die Ähnlichkeit 〈-en〉 hasonlóság
die Akademie 〈-n〉 akadémia
der Akku, Akkumulator 〈-s, -s〉 

akkumulátor



18Akte Amt

A: Akkusativ, tárgyeset; D: Dativ, részeseset; G: Genitiv, birtokos eset
sichA, sichD, sichG  a visszaható névmás esete

Főnév esetében csúcsos zárójelben 〈 … 〉 egyes szám birtokos eset; a többes szám alakja
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die Akte 〈-n〉 akta, irat
die Aktenmappe 〈-n〉 aktatáska
die Aktie 〈-n〉 részvény
der Aktionsfilm 〈-[e]s, -e〉 akció

film
aktiv aktív(an), cselekvő
das Aktiv cselekvő szerkezet 

[nyelvtan]

die Aktivität 〈-en〉 aktivitás
aktuell aktuális
der Akzent 〈-[e]s, -e〉 hangsúly, 

kiejtés, akcentus
akzeptabel elfogadható
die Alarmanlage 〈-n〉 riasztóké

szülék
alarmieren 〈gy. h.〉 riaszt
die Albernheit 〈-en〉 ostobaság, 

gyermetegség
der Alkohol 〈-s, -e〉 alkohol
der Alkoholiker 〈-s, -〉 alkoho

lista
das All 〈-s〉 világmindenség
alle mind, mindegyik, összes, 

valamennyi | mindenki
allein egyedül
alleinig egyedüli, kizárólagos
alleinstehend egyedülálló(an)
alles mind, minden
G Alles Gute zum Geburtstag! 

Boldog születésnapot!
allgemein általános(an)
G im Allgemeinen általában
die Allianz 〈-en〉 szövetség [álla

mok között]

allmählich fokozatos(an)
alltäglich hétköznapi, minden

napos, szokványos

allzu túlságos(an)
das Alphabet 〈-s, -e〉 ábécé
G alphabetische Reihenfolge 

ábécérend
der Alptraum 〈-[e]s, Alpträume〉 

rémálom
als mint | amikor
G als ob mintha
G als wenn mintha
also nos, tehát, szóval
alt idős, öreg, régi
das Alter 〈-s, -〉 kor [életkor]

altertümlich ókori, régies
altmodisch régimódi
das Aluminium 〈-s, esz〉 alumí

nium
die Ambition 〈-en〉 ambíció, 

becsvágy
ambitiös ambiciózus, becsvá

gyó, igyekvő
die Ameise 〈-n〉 hangya

das Amerika Amerika
der Amerikaner 〈-s, -〉 amerikai 

[ férfi]

die Amerikanerin 〈-nen〉 ameri
kai [nő]

amerikanisch amerikai
die Ampel 〈-n〉 közlekedési jel

zőlámpa
die Amsel 〈-n〉 feketerigó
das Amt 〈-es, Ämter〉 hivatal, 

tisztség


