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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL NÉMET F 

adat fn ~ok, ~ot, ~a data Datei, Angabe 6 

adminisztratív mn ~abb, ~an administrative administrativ 6 

    adminisztratív feladatok        administrative tasks    administrative Aufgaben 
 

alkalmas mn ~abb, ~an suitable geeignet, günstig 6 

   Sajnos most nem alkalmas.     Unfortunately it is not 

a good time (to talk). 

  Ich kann jetzt nicht sprechen. 

(buchst.: Leider ist der Moment 

nicht günstig.) 
 

álláshirdetés fn ~ek, ~t, ~e job advertisement Stellenanzeige 6 

állásinterjú fn ~k, ~t, ~ja job interview Vorstellungsgespräch 6 

angoltudás fn ~ok, ~t, ~a English knowledge Englischkenntnisse 6 

bébiszitter fn ~ek, ~t, ~e babysitter Babysitter 6 

belül e   in, within innerhalb von 6 

   Két héten belül értesítjük az 

eredményről. 

    We will inform you 

about the results in two 

weeks. 

Wir benachrichtigen Sie 

innerhalb von zwei Wochen über 

das Ergebnis. 
 

betöm valamit (lyukat) i ~ni, ~ött, tömj be fill in füllen (Loch) 6 

   A fogorvos betömi a lyukas 

fogakat. 

        The dentist fills the 

cavity. 

   Der Zahnarzt füllt das Loch im 

Zahn.  

bizalom fn bizalmak, bizalmat, trust, confidence Vertrauen 6 
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bizalma 

bízik valamiben i bízni, bízott, bízz trust jm vertrauen, in jn Vertrauen 

haben 
6 

   Bízom a kollégámban.        I trust my colleague.    Ich vertraue meinem Kollegen. 
 

biztonság fn ~ok, ~ot, ~a security Sicherheit 6 

   biztonság kedvéért        to make sure    zur Sicherheit, 

sicherheitshalber  

blog fn ~ok, ~ot, ~ja blog Blog 6 

csapat fn ~ok, ~ot, ~a team Team 6 

csetprogram fn ~ok, ~ot, ~ja chat program Chatprogramm 6 

dátum fn ~ok, ~ot, ~a date Datum 6 

diáktárs fn ~ak, ~at, ~a fellow student Kommilitone, Mitschüler 6 

dominál i ~ni, ~t, ~j dominate dominieren 6 

egyetlen e   only der/die/das einzige 6 

A munkám egyetlen hátránya, 

hogy korán kell kelni. 

    The only disadvantage 

of my job is that I have 

to wake up early. 

Der einzige Nachteil meiner 

Arbeit ist, dass ich früh 

aufstehen muss. 
 

időpontot egyeztet  i ~ni, ~ett, egyeztess to make an appointment einen Termin ausmachen 6 

   Időpontot szeretnék egyeztetni.       I'd like to make an 

appointment. 

   Ich möchte einen Termin 

ausmachen.  

elér valamit/valakit i ~ni, ~t, érj el reach sth/sb erreichen jn/etw. 6 
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    Mikor tudom elérni?     When can I reach you?    Wann kann ich Sie erreichen? 
 

életrajz fn ~ok, ~ot, ~a biography Biographie 6 

elkezd valamit i ~eni, ~ett, kezdj el start, begin sth  mit etw. anfangen, beginnen 6 

Mikor tudja elkezdeni a 

munkát? 

    When can you start 

working? 

   Wann können Sie mit der 

Arbeit anfangen?  

eltűnik  i eltűnni, eltűnt, tűnj 

el 

disappear verschwinden 
6 

A magánélet és a munka 

között eltűnik a határ. 

    The line between 

work and private life is 

disappearing.  

   Die Grenze zwischen 

Privatleben und Arbeit 

verschwindet / wird 

verschwinden. 

 

elvár valamit vkitől i ~ni, ~t, várj el expect sth from sb etw. erwarten 6 

     Mit vár el a cég az új 

alkalmazottaktól? 

    What does the 

company expect from 

the new co-workers? 

Was erwartet der Firma von 

den neuen Mitarbeitern? 
 

épít valamit i ~eni, ~ett, építs build sth etw. bauen 6 

   A kőműves házakat épít.        The mason builds 

houses. 

   Ein Maurer baut Häuser. 

 

építőipar fn ~ok, ~t, ~a construction industry Baugewerbe 6 

értesít valamit valamiről i ~eni, ~ett, értesíts inform sb about sth  jn über etw. benachrichtigen 6 

    Hamarosan értesítjük az      We will inform you    Wir werden Sie bald über 
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eredményről. about the outcome soon. das Ergebnis benachrichtigen. 

érthető mn ~bb, ~en understandable verständlich 6 

Érthető, hogy mi a feladat?     Do you understand 

the excercise? 

   Verstehen Sie die Aufgabe? 

(buchst.: Ist es verständlich, was 

die Aufgabe ist?) 
 

felajánl valamit i ~ani, ~ott, ajánlj fel offer, propose sth etwas anbieten 6 

A tanár felajánlotta a 

tegeződést. 

    The teacher proposed 

using the informal form 

of addressing (te). 

  Der Lehrer bot das Duzen 

an. 
 

felerősödik i felerősödni, 

felerősödött, 

erősödj fel 

to increase, to become 

stronger 

 

sich verstärken 

 6 

A tendencia még jobban 

felerősödik. 

    This trend becomes 

even stronger. 

   Die Tendenz verstärkt sich 

noch mehr.  

felmérés fn ~ek, ~t, ~e survey Umfrage 6 

    A felmérés szerint …        According to the 

survey… 

    Laut der Umfrage ... 

 

felsőfok fn ~ok, ~ot, ~a superlative Superlativ 6 

felügyel valakire/valamire i ~ni, ~t, ~j supervise, look after 

sth/sb 

jn/etw. überwachen, auf jn/etw. 

aufpassen 
6 
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A bébiszitter felügyel a 

gyerekekre. 

    The babysitter looks 

after the children. 

Der Babysitter passt auf die 

Kinder auf.  

felszerelés fn ~ek, ~t, ~e equipment Ausrüstung, Ausstattung 6 

    techikai felszerelés         technical equipment    technische Ausrüstung 
 

fényképész fn ~ek, ~t, ~e photographer Fotograf 6 

flexibilis (= rugalmas) mn ~ebb, ~en flexible flexibel 6 

fodrászat fn ~ok, ~ot, ~a hairdresser's Friseursalon 6 

fog i   will werden 6 

A munkaidő nem nyolctól 

négyig fog tartani.  

    The working hours 

will not last from eight 

to four. 

   Die Arbeitszeit wird nicht 

von 8 bis 4 dauern.  
 

foglal valamit i ~ni, ~t, ~j reserve sth etw. reservieren  6 

     Foglaljon helyet!    Have a seat. (idiom.) Nehmen Sie Platz! (idiom.) 
 

fórum fn ~ok, ~ot, ~a forum Forum 6 

   internetes fórum        Internet forum     Internetforum 6 

fotóstúdió fn ~k, ~t, ~ja photo studio Fotostudio 6 

főiskola fn ~’k, ~’t, ~’ja college Hochschule 6 

generáció fn ~k, ~t, ~ja generation Generation 6 

gyógyszerész fn ~ek, ~t, ~e pharmacist Apotheker 6 

határ fn ~ok, ~t, ~a limit Grenze 6 

határidő fn ~k, ~t, ~ideje deadline Deadline, Abgabetermin, Frist 6 
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   határidős munka       job that has a deadline     Arbeit mit Abgabefrist 
 

hentesüzlet (= húsbolt) fn ~ek, ~et, ~e butcher’s shop Fleischerei, Metzgerei 6 

hiszen e   since, as denn 6 

Több lesz a nemzetközi 

projekt is, hiszen könnyen lehet 

majd kommunikálni. 

        There will be more 

international projects as 

communication will be 

easy. 

   Es wird mehr internationale 

Projekte geben, denn 

Kommunikation wird einfach 

sein. 

 

hivatalos mn ~abb, ~an official offiziell 6 

    Hivatalos ügyben telefonálok.       I am calling about an 

official matter. 

    Ich rufe Sie in einer 

offiziellen Angelegenheit an.  

humorérzék fn ~ek, ~et, ~e sense of humor Sinn für Humor 6 

      A kollégámnak nagyon jó 

humorérzéke van.  

        My colleague has 

an excellent sense of 

humor. 

     Mein Kollege hat einen 

sehr guten Sinn für Humor. 
 

húsbolt (= hentesüzlet) fn ~ok, ~ot, ~ja butcher's Fleischerei, Metzgerei 6 

ideg fn ~ek, ~et, ~e nerve Nerv 6 

    Jók az idegeim.         I have strong nerves.     Ich habe gute Nerven. 
 

idegesítő mn ~bb, ~en irritating, annoying ärgerlich 6 

Az egyik kollégám elég 

idegesítő. 

    One of my colleagues 

is quite annoying. 

    Einer meiner Kollegen 

nervt ganz schön.  

illat fn ~ok, ~ot, ~a fragrance Duft 6 
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    Imádom a virágok illatát.          I love the fragrance 

of flowers. 

     Ich liebe den Duft der 

Blumen.  

interjúztató fn ~k, ~t, ~ja interviewer Leiter des Vorstellungsgesprächs 6 

ismeret fn ~ek, ~et, ~e knowledge Wissen, Kenntnisse  6 

számítógépes ismeretek      computer science      Computerkenntnisse 
 

jelölt fn ~ek, ~et, ~je candidate Kandidat 6 

     A jelölt felsőfokon tud 

angolul. 

    The candidate speaks 

English at a proficient 

level.  

    Der Kandidat sprich 

fließend Englisch. 
 

jogosítvány fn ~ok, ~t, ~a driver's license Führereschein 6 

kapcsolattartás fn ~ak, ~at, ~a keeping in contact, 

maintaining contact 

Kontaktpflege 
6 

    A feladatom a kapcsolattartás 

más cégekkel. 

        My task is to 

keep in contact with 

other companies. 

   Meine Aufgabe ist die 

Kontaktpflege zu anderen 

Firmen. 
 

képesség fn ~ek, ~et, ~e ability Fähigkeit 6 

     jó kommunikációs képesség     good communication 

skills 

    gute 

Kommunikationsfähigkeit  

kézbesít valamit i ~eni, ~ett, 

kézbesíts 

deliver sth aushändigen, zustellen 
6 
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   A postás leveleket kézbesít.         The postman 

delivers letters. 

Der Briefträger stellt (den 

Menschen) Briefe zu.  

kft. (korlátlan felelősségű 

társaság) 

fn ~k, ~t, ~je Ltd. GmbH 
6 

kihúz valamit i ~ni, ~ott, húzz ki pull sth out  rausziehen 6 

     Tegnap kihúzták a fogamat.         My tooth was 

pulled out yesterday. 

Gestern wurde mein Zahn 

gezogen.  

kínál valamit i ~ni, ~t, ~j offer sth etw. anbieten, bieten 6 

   A cég jó állást kínál.         The company 

offers a good job. 

    Die Firma bietet eine 

gute Stelle.  

kőműves fn ~ek, ~t, ~e mason Maurer 6 

környezet fn ~ek, ~et, ~e environment Umgebung, Umfeld 6 

     munkahelyi környezet        working environment      Arbeitsumfeld 
 

középfok fn ~ok, ~ot, ~a comparative Komparativ 6 

kreativitás fn ~ok, ~t, ~a creativity Kreativität 6 

kukac fn ~ok, ~ot, ~a at symbol: @ Klammeraffe (lit.: Wurm): @ 6 

különben e   or else, otherwise sonst 6 

   Nyelvvizsgát kell tenni, 

különben nehéz munkát találni. 

    One must have 

passed a language exam 

otherwise it is difficult 

to get a job.  

   Man braucht eine 

Sprachprüfung, sonst ist es 

schwer, eine Stelle zu finden.  
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légkör fn ~ök, ~t, ~e atmosphere Atmosphäre, Stimmung 6 

    A munkahelyemen nagyon jó 

a légkör. 

       The atmosphere at 

my workplace is 

excellent. 

   Die Stimmung an meinem 

Arbeitsplatz ist sehr gut. 
 

levelezés fn ~ek, ~t, ~e correspondence Briefwechsel, Korrespondenz 6 

levelezik i levelezni, 

levelezett, levelezz 

correspond  korrespondieren 
6 

Magyarul és angolul is 

levelezem. 

    I correspond both 

in Hungarian and in 

English. 

   Ich korrespondiere 

sowohl auf Ungarisch als auch 

auf Englisch. 
 

magázás (= önözés) fn ~ok, ~t, ~a use of the formal form 

of addressing (Ön) 

Siezen 
6 

megbízható mn ~bb, ~an reliable zuverlässig 6 

Megbízható ember vagy.     You are a reliable 

person.  

   Du bist ein zuverlässiger 

Mensch.  

megjavít valamit i ~ani, ~ott, javíts 

meg 

repair, fix sth reparieren 
6 

A szerelő megjavítja, ami 

elromlott. 

    The mechanic repairs 

broken things. (lit.: what 

broke down) 

   Der Mechaniker repariert, 

was kaputt ist. 
 

megkap valamit i ~ni, ~ott, kapj meg get sth erhalten, bekommen 6 
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     Megkaptad az állást?     Did you get the job?     Hast du die Stelle bekommen? 
 

minimum fn ~ok, ~ot, ~a at least mindestens 6 

   minimum középfokú 

végzettség 

       at least highschool 

diploma 

    mindestens 

Mittelschulabschluss 
6 

munkatárs fn ~ak, ~at, ~a colleague Kollege 6 

munkavégzés fn ~ek, ~t, ~e work  Arbeit 6 

     Precíz munkavégzést várunk 

el. 

        We expect accurate 

(execution of the) work. 

    Wir erwarten präzise 

Arbeitsausführung.  

nyelvtudás fn ~ok, ~t, ~a language skills Sprachkenntnisse 6 

nyitott mn ~abb, ~an open, open-minded offen 6 

Külföldön nyitottabb és 

toleránsabb lettem. 

    Being abroad has 

made me more open-

minded and tolerant. 

  Ich wurde offener und 

toleranter im Ausland. 
 

olt i ~ani, ~ott, olts extinguish, put out löschen 6 

tüzet olt      put out fires    Feuer löschen 
 

beoszt valamit i ~ani, ~ott, ossz be organize sth etw. einteilen 6 

Én osztom be az időmet.          I organize my time.     Ich teile meine Zeit ein. 
 

ötlet fn ~ek, ~et, ~e idea Idee 6 

panaszkodik  i panaszkodni, 

panaszkodott, 

panaszkodj 

complain klagen 

6 
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     Van egy kollégám, aki 

mindig panaszkodik.  

    I have a colleague 

who is always 

complaining. 

   Ich habe einen Kollegen, der 

immer klagt. 
 

pék fn ~ek, ~et, ~e baker Bäcker 6 

pékség fn ~ek, ~et, ~e bakery Bäckerei 6 

postás fn ~ok, ~t, ~a postman Postbote, Briefträger 6 

pozitív mn ~abb, ~an positive positiv 6 

precíz mn ~ebb, ~en precise, accurate präzise, genau 6 

   precíz munkavégzés        accurate (execution of) 

work 

präzise Arbeitsausführung 

 

prezentációkészítés fn ~ek, ~t, ~e preparing presentations Erstellung von Präsentationen 6 

projektszervezés fn ~ek, ~t, ~e project management Projektmanagement 6 

prospektus fn ~ok, ~t, ~a brochure Broschüre 6 

releváns mn ~abb, ~an relevant relevant 6 

    releváns szakmai tapasztalat        relevant work 

experience 

   relevante Arbeitserfahrung 

 

rugalmas mn ~abb, ~an flexible flexibel 6 

szabadnap fn ~ok, ~ot, ~ja holiday freier Tag 6 

szabály fn ~ok, ~t, ~a rule Regel 6 

    a tegezés és a magázás 

szabályai 

    rules for using the 

formal and informal 

Regeln für das Siezen und 

Duzen  
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form of addressing 

szakember fn ~ek, ~t, ~e expert, specialist Fachmann 6 

szakmai fn ~’k, ~’t, ~’ja professional beruflich 6 

   szakmai tapasztalat        professional 

experience 

   berufliche Erfahrung 

 

szállít valamit i ~ani, ~ott, szállíts transport sth liefern, befördern 6 

    utasokat szállít         transports passangers     Fahrgäste befördern 
 

számít valakire/valamire i ~ani, ~ott, számíts count on sb/sth mit jm/etw. rechnen, auf jn/etw. 

zählen 
6 

     A főnökömre nem lehet 

számítani. 

    I can't count on my boss.     Ich kann auf meinen Chef 

nicht zählen.  

szellemi munka fn ~’k, ~’t, ~’ja intellectual work geistige Arbeit 6 

   Szellemi munkát végzek.         I do intellectual work.      Ich mache geistige Arbeit. 
 

szerelő fn ~k, ~t, ~je mechanic Mechaniker 6 

szervezés fn ~ek, ~t, ~e organization Organisation 6 

szétválaszt valamit valamitől i ~ani, ~ott, válassz 

szét 

separate sth from sth etw. von etw. trennen 
6 

   A fiatalabbak nem választják 

szét a tanulást és a szabadidőt. 

        Younger people do 

not separate studying 

from free-time activities. 

    Jüngere Leute trennen Lernen 

und Freizeit nicht voneinander. 
 

szobafestő fn ~k, ~t, ~je painter (for houses) Maler (für Häuser) 6 
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táblagép fn ~ek, ~et, ~e tablet Tablet 6 

tapasztalat fn ~ok, ~ot, ~a experience Erfahrung 6 

      Új tapasztalatokat szeretnék 

szerezni.  

        I would like to gain 

new experience. 

  Ich möche neue Erfahrungen 

machen.  

tárgyal valakivel (valamiről) i ~ni, ~t, ~j negotiate with sb about 

sth 

verhandeln mit jm (über etw.) 
6 

Külföldi partnerekkel 

tárgyalok. 

         I negotiate with 

foreign partners. 

   Ich verhandle mit 

ausländischen Partnern.  

taxivállalat fn ~ok, ~ot, ~a taxi company Taxifirma 6 

tegezés  fn ~ek, ~t, ~e use of the informal form 

of addressing (te) 

Duzen 
6 

tegeződés fn ~ek, ~t, ~e mutual use of the 

informal form of 

addressing (te) 

(gegenseitiges) Duzen 

6 

   A fiatalabb tanárok általában 

felajánlják a tegeződést.  

       Younger teachers 

usually suggest using the 

informal form of 

addressing. 

    Jüngere Lehrer bieten die 

Du-Form an. 

 

telefonbeszélgetes fn ~ek, ~t, ~e telephone conversation Telefongespräch 6 

tesztel valamit i ~ni, ~t, ~j test sth etw. testen 6 

típus fn ~ok, ~t, ~a type Typ 6 
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valamilyen típusú mn   of a certain type eines bestimmten Typs 6 

    B típusú jogosítvány     driver's license type B 

(for cars) 

    Führerschein Typ B (für 

PkW)  

toleráns mn ~abb, ~an tolerant tolerant 6 

továbbít valamit i ~ani, ~ott, 

továbbíts 

forward sth weiterleiten 
6 

  Továbbítanád ezt az e-mailt a 

többieknek? 

    Could you forward 

this email to the others? 

   Könntest du diese E-Mail an 

die anderen weiterleiten?  

túlórázik i túlórázni, 

túlórázott, túlórázz 

work overtime Überstunden machen 
6 

tűzoltó fn ~k, ~t, ~ja fireman Feuerwehrmann 6 

tűzoltóság fn ~ok, ~ot, ~a fire department Feuerwehr 6 

utas fn ~ok, ~t, ~a passenger Passagier, Fahrgast/Fluggast 6 

utazásszervezés fn ~ek, ~t, ~e travel agent Reiseveranstaltung 6 

utónév fn utónevek, utónevet, 

utóneve 

first name Vorname 
6 

ügy fn ~ek, ~et, ~e case, matter Angelegenheit 6 

   Hivatalos ügyben telefonálok.     I am calling about an 

official matter. 

   Ich rufe in einer offiziellen 

Angelegenheit an.  

vág valamit i ~ni, ~ott, ~j cut sth etw schneiden 6 

    A fodrász hajat vág.        The hairdresser cuts    Der Friseur schneidet (den 
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our hair. Kunden) die Haare. 

választ valamit/valakit i ~ani, ~ott, válassz choose sth/sb etw./jn wählen 6 

    Szeretem a virágokat, ezért 

választottam ezt a szakmát. 

       I like flowers, that is 

why I have chosen this 

profession. 

   Ich mag Blumen, deshalb 

habe ich diesen Beruf gewählt. 
 

változtat valamit i ~ni, ~ott, változtass change sth etwas/an etwas ändern 6 

   Időpontot szeretnék 

változtatni. 

    I would like to change 

the appointment. 

    Ich möchte den Termin 

ändern.  

végzettség fn ~ek, ~et, ~e qualification Schulabschluss 6 

A jelöltnek felsőfokú 

végzettsége van. 

        The candidate has a 

degree. 

   Der Kandidat hat einen 

Hochschul/Universiätsabschluus.  

versenyképes mn ~ebb, ~en competitive wettbewerbsfähig 6 

vigyáz valakire i ~ni, ~ott, vigyázz look after sb aufpassen auf jn 6 

    Bébiszitter vigyáz  a 

gyerekekre. 

        A babysitter looks 

after the children. 

   Ein Babysitter passt auf die 

Kinder auf.  

virágárus fn ~ok, ~t, ~a florist Blumenhändler 6 

virágüzlet fn ~ek, ~et, ~e florist's shop Blumengeschäft 6 

virtuális mn ~abb, ~an virtual virtuell 6 

viszony fn ~ok, ~t, ~a relationship Beziehung 6 

   Jó viszonyban vagyok a 

kollégáimmal. 

        I have a good 

relationship with my 

    Ich habe eine gute 

Beziehung zu meinen Kollegen.  
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colleagues. 

visszahív valakit i ~ni, ~ott, hívj 

vissza 

call sb back jn zurückrufen 
6 

     Visszahívnál később?         Could you call me 

back later? 

    Könntest du mich später 

zurückrufen?  

zavaró mn ~bb, ~an interfering störend 6 

	  


