Vorwort

Sprachbücher und Wörterbücher gibt es in den verschiedensten Varianten. Neben den ein- und zweisprachigen Wörterbüchern sind
auch zweisprachige Konversationsbücher beliebt, dessen Schlüsselwörter nach Themen geordnet sind, wodurch die Kommunikation in
der fremdsprachlichen Umgebung unterstützt wird.
Die TOP 2000 Wörterbuchreihe vereint die Vorteile eines Wörterbuches sowie die eines Konversationsbuches. Die Bedeutung der
2000 am häufigsten verwendeten ungarischen Wörter erscheinen
jeweils mit einem Beispielsatz und ihren deutschen Äquivalenten.
Eine echte Neuheit ist, dass die ungarischen Beispielsätze nun auch
parallel auf Deutsch aufgeführt sind.
Das Wörterbuch Top 2000 ungarische Wörter ist eins der effizientesten Hilfsmittel für das Erlernen der wichtigsten ungarischen
Wörter. Die Beispielsätze stammen aus vertrauten alltäglichen Situationen, dadurch kann der Benutzer die Wörter leicht in den Alltag übertragen. Es dient als effektives Lernmittel und ermöglicht
dem Benutzer, unbeschwert das B1 Niveau zu erlangen.
Das Wörterbuch TOP 2000 ungarische Wörter unterstützt das
selbstständige Erlernen einer Sprache, um auch ohne Lehrer schnell
und erfolgreich die ungarische Sprache vom Anfang bis zur Mittelstufe zu erlernen.
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Előszó

A nyelvkönyveknek, szótáraknak számos fajtája van. Az egy- és
kétnyelvű szótárak mellett népszerűek a kétnyelvű társalgási könyvek,
amelyek témakörökbe rendezve kulcsmondatokat közölnek, így
segítik az adott szituációban a kommunikációt az idegen nyelvi
környezetben.
A TOP 2000 kiadvány egyesíti a szótárak és a társalgási
könyvek nyújtotta előnyöket. A magyar nyelv leggyakoribb és
legfontosabbnak tekinthető 2000 szavának jelentését egy-egy
magyar példamondattal világítja meg, és mindemellett a 2000
magyar szónak megadja a pontos német megfelelőjét is; igazi
újdonsága a TOP 2000 kiadványnak, hogy a magyar szó jelentését
bemutató magyar példamondatot párhuzamosan németül is közli.
A TOP 2000 kiadvány így az egyik leghatékonyabb segédeszköz
a legfontosabb magyar szavak megtanulásához, mivel a jól megválasztott magyar és német példamondatok életszerű szituációkba helyezik a szavakat, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy később
könnyen felidézzék őket. A TOP 2000 kiadványban található 2000
magyar szó biztos tudásával középszintű magyar nyelvismeret és
beszédkészség érhető el.
A TOP 2000 ungarische Wörter szótár segíti a kiadvány használóját,
hogy egyénileg, akár tanár nélkül is gyorsan és eredményesen haladjon a magyar nyelv elsajátításában az első lépésektől a középszintig.
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