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Kérdõ névmások
wer?
was?
wo?
wohin?
woher?

ki, kit
mi, mit
hol
hová
honnan

…és ha nem értette meg
wann?
wie?
warum?
wieviel?
welche(r)?

mikor
hogyan
miért
mennyi
melyik

Ich verstehe (nicht)!
(Nem) értem!

A legfontosabb kérdések

igen-nem

Van Önnek…?

ja-nein

Haben Sie…?
Köszönöm (szépen).

Van…?

Danke (schön).

Gibt es…?
Ich habe nicht verstanden!
Nem értettem meg.

Nagyon köszönöm.

Mennyibe kerül…?

Vielen Dank.

Wieviel kostet…?
Jó reggelt!

Hogy vagy?

Idõhatározók

Guten Morgen!

Wie geht es dir?

(nach) links
(nach) rechts
geradeaus
zurück
gegenüber
neben
weit/nah
hier/dort
vor/hinter
im Zentrum
oben/unten
an der Ecke/Kreuzung

balra
jobbra
egyenesen előre
visszafelé
szemben
mellett
távol/közel
itt/ott
előtt/mögött
centrumban
fent/lent
a saroknál/
kereszteződésnél

Könnten Sie/Könntest du bitte etwas langsamer sprechen?
Tudna/Tudnál valamivel lassabban beszélni?

Jó napot!

Hogy van?

Guten Tag!

Wie geht es Ihnen?
Jó estét!

Hogy hívnak?

Guten Abend!

Wie heißt du?
Wie heißt das auf Deutsch?
Hogy hívják ezt németül?

Szia!

Hogy hívják?

Hallo! Tschüss!

Wie heißen Sie?
Viszontlátásra!

Honnan jöttél?

Auf Wiedersehen!

Wo bist /kommst du her?
Wie sagt man…auf Deutsch?
Hogy mondják németül, hogy…?

Minden jót!

Hol laksz?

Alles Gute!

Wo wohnst du?
Légy jó!

Mi a foglalkozásod?

Mach’s gut!

Was bist du von Beruf?
Was heißt…auf Deutsch?
Hogy hívják németül a…?

Sok szerencsét!

Hány éves vagy?

Viel Glück!

Wie alt bist du?
Elnézést!

Tudnál, kérlek…?

Entschuldigung!

Kannst du bitte…?

Helyhatározók
der Tag
die Woche
der Monat
das Jahr
früh
spät
immer
nie

A legfontosabb kifejezések

a nap
a hét
a hónap
az év
korán
későn
mindig
soha

gestern
heute
morgen
jetzt
sofort
bald
schon
noch nicht

tegnap
ma
holnap
most
rögtön
hamarosan
már
még nem

Sprechen Sie Englisch/Französisch?
Beszél Ön angolul/franciául?

Nincs mit!

Tudna, kérem…?

Keine Ursache!

Können Sie bitte…?
Rendben.

Hol van …(a mosdó)?

Einverstanden!

Wo ist …(die Toilette)?
Können Sie das nochmals wiederholen?
Elismételné még egyszer?

Jó ötlet!

Hogy jutok el a …-hoz/-ba?

Gute Idee!

Wie komme ich zu/nach…?
Ez igaz.

Das ist wahr.

