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NÉMET – MAGYAR
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NÉMET – MAGYAR

A
ab|bröckeln, h. morzsolódik
ab|federn, h. kiegyenlít/felfog
ab|halten, -ie-, h. -a- megtart
ab|heben, -o-, h. -o. (Geld vom Konto) felvesz (pénzt a számláról)
ab|hören, h. lehallgat
ab|koppeln, h. leszakad
ab|lehnen, h. (el/vissza)utasít/nem fogad el/megtagad
ab|leiten, h. (le/el)vezet
ab|nehmen, (-i), -a-, h. -o- csökken
ab|rufen, ie, h. u lehív
ab|saugen, h. leszív
ab|schaffen, h. megszüntet, leépít/eltöröl, likvidál
ab|schwächen, h. (meg/el/le)gyengít/(sich) gyengül/csökken/enyhül
ab|stützen, h. alátámaszt/támogat
ab|wickeln, h. legombolyít/lefejt/lebonyolít/elintéz
ab|wirtschaften, h. tönkretesz/(csõdbe/a tönk szélére) visz/juttat/rosszul gaz-

dálkodik
ab|zocken, h. átvágják/átverik/'lenyúlják' a pénzét
Abfall, -[e]s, -fälle   der szemét/hulladék
Abfallentsorgung (Sg.)   die hulladék ártalmatlanítás/hulladékeltávolítás/szemét (el) -

szállítás
Abfalltrennung (Sg.)   die hulladékszelektálás/-szétválasztás
Abfindung, -en   die végkielégítés
Abgeltungssteuer (Sg.)   die forrásadó
Abgeordnete, -n, -n   der/die képviselõ
Abhängigkeit von der Binnenkonjunktur (die) függõség a belföldi konjunktúrától
Abhörwanze,-n   die ’poloska’
Abitur, -s, -e   das érettségi
abrufbereit lehívható
Absatz, -es (Sg.)   der forgalom/eladás(ok)/értékesítés
Absatzförderung, -en   die az értékesítés ösztönzése/promóció
Absatzkanal, -s, -kanäle   der értékesítési/disztribúciós csatorna
Absatzmarkt, -(e)s, - märkte   der értékesítési piac/felvevõpiac
Absatzmarkt/Absatzmärkte erschließen felvevõpiaco(ka)t feltár/(meg)szerez
Absatzmittler, -s, -   der értékesítési ügynök
Absatzwerbung (Sg.)   die promóció/az értékesítést ösztönzõ reklám
ab|schaffen, h. megszüntet
Abschaffung, -en   die megszüntetés/felszámolás
Abschreibung (Sg.)   die értékcsökkenés/amortizáció
abschreibungsfähig amortizálható
Absender, -s, -   der küldõ/(fel)adó
absolvieren, h. abszolvál
Abstand, -es, -stände   der távolság/intervallum
Abstimmung, -en   die összehangolás/egyeztetés/(le)szavazás
Abteilung, -en   die osztály
Abteilungsleiter, -s, -   der osztályvezetõ
abwägend mérlegelõ
Abwanderungsabsicht, -en   die elvándorlási szándék
abwärts lefelé
Abwärtsrisiko, -s, -risiken az esés/csökkenés kockázata
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Abwasser, -s, -wässer  das szennyvíz
Abwasseraufbereitung (Sg.)   die szennyvízfeldolgozás/-tisztítás
Abwasserentsorgung, -en  die szennyvízelvezetés
Abwasserreinigung (Sg.)   die szennyvíztisztítás
Abweichung, -en   die eltérés
Abwertungspolitik, -en   die leértékelési politika
Abzug, -[e]s, -züge,   der levonás
achten, h. (Akk.) becsül/tisztel/(auf+Akk.) (oda)figyel ügyel/vi gyáz/

tekintettel van vmre
Achtung (Sg.)   die figyelembe vétel
ADSL-Verbindung, -en   die ADSL-kapcsolat
Agenda, -den   die elõjegyzési naptár/tennivalók/teendõk
Agio, -s, -s/Agien   das felár az értékpapír névértékén felül
Agrarfabrik, (Sg.)   die nagyüzemi állattartás (állattenyésztés futószalagon)
Agrarminister, -s, -   der agrárminiszter
AIDA-Formel (Sg.)   die AIDA-képlet
AIDA-Regel (Sg.)   die AIDA-szabály
Akademiker, -s, -   der diplomás
Akademikerin, -nen   die diplomás nõ
Akquisition, -en   die üzletszerzés/ügyfélszerzés/(stratégiai) vállalatfelvásárlás
Aktie, -n   die részvény
Aktienemission, -en   die részvénykibocsátás
Aktienfonds, -, -   der részvényalap/részvényekbe befektetõ befektetési alap
Aktiengesellschaft, -en [AG, AktG]   die részvénytársaság [Rt.]
Aktienhändler, -s,  -,   der tõzsdeügynök/bróker/alkusz
Aktienindex, -[es], -e/-dizes   der részvényindex/részvényárfolyam-index
Aktieninhaber, - s, -,   der részvénytulajdonos/részvényes
Aktienkurs, -[e]s, -e   der részvényárfolyam
Aktienmarkt, -[e]s, -märkte   der részvénypiac
Aktienrendite, -n   die a részvény hozama/a (részvényenkénti) osztalék és átla-

gárfolyam hányadosa
Aktionär, -s, -e   der részvényes/részvénytulajdonos
Aktivität begrüßen (die) üdvözli a tevékenységet
Aktivseite (Sg.)   die követel oldal
akzeptieren, h. elfogad
Allgemeininteresse, -s, -n   das közérdek
alternativer Werbespot társadalmi célú reklám(hirdetés)
Altersversorgung (Sg.)   die öregségi nyugdíj/nyugellátás
Altpapier, -s, -e   das hulladékpapír
am Ort bleiben können a helyszínen tud maradni/tartózkodni
am Wohlstand teilhaben részesedik a jólétbõl
Ameise, -n   die hangya
Amerikanisierung der Welt   die a világ amerikanizálása [az amerikai civilizáció normái-

nak elterjesztése]
Amsterdamer Vertrag   der Amszterdami Szerzõdés
amtliche Währungsreserven hivatalos valutatartalékok
amtlicher Makler  hivatalos bróker
an Boden gewinnen teret hódít
an der Steuerschraube drehen adóprésen szorít
an die Börse gehen, ging, i. gegangen a tõzsdére megy (cég)
an die Stelle helyébe
an erster Stelle elsõ helyen
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an|klicken, h. rákattint (az egérrel)
an|legen, h befektet
an|melden, h. bejelentkezik
an|nehmen, -i-, -a-, h. -o- elfogad/elismer
an|passen, h. (sich) alkalmazkodik
an|rufen, ie, h. -u- felhív
an|wenden, h. alkalmaz
an|zapfen, h. megcsapol
Analyst, -en, -en   der elemzõ
Anbieter, -s, -   der ajánlattevõ/árut kínáló
ändern, h. módosít [szövegszerkesztés]
anerkennen, -kannte, h. -kannt elismer
Anfang der 90er Jahre a kilencvenes évek elején
Anfrage, -n   die megkeresés
Angebot, -[e]s, -e   das (an+Dat.) kínálat/ajánlat/árajánlat
Angebotsmarkt, -[e]s, -märkte   der kínálati/eladói piac
angelernter Arbeiter  betanított munkás
Angerufene, -n, -n   der/die a hívott fél
angesichts der guten Industrieproduktion a jó ipari termelés tekintetében
Angestellte, -en, -en   der/die alkalmazott
angewiesen sein (auf + Akk) ráutalt
Angleichung, -en   die kiegyenlít(õd)és
an|häufen, h. felhalmoz
Anlage, -n   die melléklet/létesítmény/berendezés/befektetés/beruházás
Anlageberater, -s, -   der befektetési tanácsadó
Anlageertrag, -s, -träge   der a befektetés hozama
Anlageform, -en   die befektetési forma
Anlageinvestition, -en   die állóeszköz-beruházás
Anlagekapital, -s (Sg.)   das befektetési tõke
Anleihe tilgen (eine) kötvényt törleszt/kötvénytartozást törleszt
Anleihe, -n   die kölcsön/kölcsönvétel/kölcsönzés/(kölcsön)kötvény
Annahme (Sg.)   die elfogadás/átvétel
Anpassungsprozess, -es, -e   der a hozzáigazodás/hozzáigazítás folyamata
Anpassungsrezession (Sg.)   die az alkalmazkodásból eredõ (gazdasági) visszaesés
Anrufbeantworter, -s, -   der (telefon)üzenet-rögzítô
Anrufer, -s, -   der hívó fél
Anrufsignal, -s, -e   das hívási jel
ansässig sein megtelepedett/lakó/illetõségû
Anschluss an Europa csatlakozás Európához
Anspruch haben (auf + Akk) igénye/joga van vmire, jár neki/megilleti vmi
Anspruch, -s, -sprüche   der igény
anstehende Projekte (die) a kitûzött/elvégzendõ projektek
Anstieg, -[e]s, -e,   der növekedés
Anteil, -s, -e   der részesedés/rész
Anteilseigentümer, -s, -   der résztulajdonos/részvénytulajdonos
Anteilsinhaber, -s, -   der résztulajdonos/részvénytulajdonos
Antenne, -n   die antenna
Antidumpingmaßnahme, -n   die dömpingellenes intézkedés
Antiglobalisierer, -s -   der globalizáció ellenes (személy)
Antivirenprogramm, s, -e   das vírusölõ program
Antrag, -(e)s, -träge   der ajánlat/javaslat/indítvány
Antriebskraft, -kräfte  die hajtóerõ
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Anwaltskanzlei, -en   die ügyvédi iroda
Anwender, -s, -   der felhasználó
Anwendungsprogramm,-s,- e   das felhasználói program
Anzeige aufgeben   (eine) hirdetést felad
Anzeige, -n   die (újság)hirdetés/adatok kijelzése/kiírása/kijelzõ (mûszer)
Anzeigen-Werbung (Sg.)   die sajtóreklám
Arbeit auf Abruf  a feladatmennyiség szerint változó idejû munkavégzés
Arbeiten der Institutionen vereinfachen (das) egyszerüsíti az intézmények mûködését
Arbeitgeber, -s, -   der munkaadó
Arbeitgeberverband, -[e]s, -verbände   der a munkaadók szövetsége
Arbeitgebervertreter, -s, -   der a munkaadók képviselõje
Arbeitnehmer, -s, -    der munkavállaló
Arbeitsdirektor, -s, -en   der (a dolgozók támogatásával választott) munkaügyi igaz-

gató [Németország]
Arbeitseinkommen, -s, -   das kereset/jövedelem/(dolgozói) bérek és (alkalmazotti) fize-

tések
Arbeitsentgelt, -[e]s, -e   das munkadíj/(munka)bér
Arbeitskraft, -kräfte   die munkaerõ 
Arbeitskräftemarkt, -(e)s, -märkte   der munkaerõpiac
Arbeitslosengeld, -[e]s, -er   das (a biztosítás alapján folyósított) munkanélküli segély
Arbeitslosenhilfe, -n   die munkanélküli-segély
Arbeitslosenquote, -n   die munkanélküliségi ráta
Arbeitslosenrate, -n   die a munkanélküliség/munkanélküliek aránya
Arbeitslosenversicherung, -en   die munkanélküliség elleni biztosítás
Arbeitslosigkeit (Sg.)   die munkanélküliség
Arbeitsmarkt, -[e]s, -märkte   der munkaerõpiac
Arbeitsmarktlage (Sg.)   die munkaerõ-piaci helyzet
Arbeitsmarktsbereich, -[e]s, -e   der munkaerõpiaci terület
Arbeitsplatz, -es,-plätze   der munkahely
Arbeitsplatzabbau, -[e]s, -   der a munkahelyek leépítése/megszüntetése
arbeitsplatzabhängig munkahely(ek)tõl függõ
Arbeitsplätze abbauen munkahelyeket megszüntet/felszámol/leépít
Arbeitsplatzvernichtung (Sg.)   die a munkahely megszüntetése/felszámolása/leépítése
Arbeitsrecht, -[e]s (Sg.)   das munkajog
Arbeitsstätte, -n   die munkavégzés helye
Arbeitssuche (Sg.)   die munkakeresés/álláskeresés
Arbeitssuchende, -n, -n   der/die munkakeresõ/álláskeresõ
Arbeitsteilung (Sg.)   die munkamegosztás
arbeitsunfähig sein munkaképtelen
Arbeitsvermittlung (Sg.)   die munkaerõ-közvetítés
Arbeitsvertrag, -[e]s, -träge   der munkaszerzõdés
Arbeitszeitmodell, -s, -e   das munkaidõ-modell
Arbitrageur, -s, -e   der arbitrazsõr a tõzsdék árfolyamkülönbségére spekuláló spe-

kuláns
ärgern, h. (sich) mérgelõdik/(über + Akk) bosszankodik vkin/vmin
Armut (Sg.)   die szegénység 
Art, -en   die faj/fajta
Artenvielfalt (Sg.)   die a fajok sokfélesége
Assistent, -en, -en   der egyetemi tanársegéd
Assoziation, -en   die egyesülés/társulás
assoziierter (Mitglied)staat társult (tag)ország
Assoziierungsvertrag, -[e]s, -träge   der társulási szerzõdés
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Asylpolitik (Sg.)   die menedékjog-politika
atemberaubend lélegzetelállító
Atmung (Sg.)   die légzés/lélegzés
Attraktivitäts-Ranking, -s, -s   das a vonzerõ alapján kialakított rangsor/sorrend
at-Zeichen   das (@) kukac (számítógépes)
auf dem/beim Arbeitsamt registrieren lassen, (sich) bejegyezteti/regisztráltatja magát a munkaügyi hivatalban
auf den Markt bringen piacra dob/visz
auf die EU-Mittel zugreifen hozzáfér/-jut az EU-s (pénz)eszközökhöz
auf einen Auftrag reagieren a megrendelésre reagál
auf höherem Niveau magasabb szinten
auf Risiken einlassen (sich) kockázatot vállal
auf Sicht látra szóló
auf Wachstum setzen a növekedésre épít
auf|brechen, a, h./i. o (h.) feltör/felszakít/(i.) felszakad/feltörik/feltárul/elõtör
auf|laden, (-ä-), -u-, h. -a- feltölt
auf|weisen,-ie-, h, -ie- felmutat
auf|ziehen, -o-, i. -o- tornyosul [felhõ]/készül/közeleg/felvonul
auf|drehen, h. felteker
Auf|gabenbereich, -[e]s, -e   der feladatkör/illetékességi kör
auf|häufen, h. felhalmoz
Auf|laden der Chipkarte   das a chipkártya feltöltése
auf|lösen sich, h. megszûnik
aufrecht bleiben,-ie- i. -ie- állva (érvényben) marad
Aufrückung (Sg.)   die felzárkózás
Aufschlag, -s, -schläge   der felár
Aufschub erhalten haladékot kap
Aufschwung, -[e]s, -schwünge   der lendület/fellendülés/virágzás
Aufschwungjahr, -[e]s, -e   das a fellendülés éve
Aufsichtspflicht, -en   die felügyeleti kötelezettség
Aufsichtsrat, -[e]s, -räte   der felügyelõ bizottság [Rt.]
Aufsichtsratsbericht, -[e]s, -e   der a felügyelõ bizottság jelentése
Aufsichtsratsmitglied, -[e]s, -er   das a felügyelõ bizottság tagja
Aufstiegschancen (Pl.) (szakmai) elõmeneteli kilátások/karrieresélyek
auf|teilen, h. feloszt/szétoszt/részekre oszt
Aufwärmung, -en   die felmelegedés
Aufwendungen (Pl.) ráfordítások
Aufwertung, -en   die felértékelés
Auktionshaus, -[e]s, -häuser,   das aukciós ház
aus dem Umlauf verschwinden eltûnik a forgalomból
aus|fallen, -ie-, h. -a- vmilyen eredménnyel végzõdik
aus|gleichen, -i-, h. -i- kiegyenlít
aus|kurieren, h. kikúrál/kigyógyít
aus|lösen, h. kiold/ mûködésbe hoz
aus|zeichnen, h. kitüntet/megkülönböztet, kiemel/megjelöl
Ausbildung am Arbeitsplatz  munkahelyi képzés/betanítás
Ausbildungsqualität (Sg.)   die a képzés minõsége/színvonala
Ausbreitung, -en   die kiterjesztés
Ausbringungsmenge (Sg.)   die a kibocsátott termékek mennyisége
ausdauernd kitartó
Ausdehnung (Sg.)   die terjeszkedés/kiterjedés
Ausdehnung der Märkte piackiterjesztés
auseinander|halten, ie, h. a megkülönböztet
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Ausfuhr, -en   die export/kivitel
Ausfuhrzahlen (Pl.) a kivitel/az import számai/mutatói
aus|führen,h. exportál/kivisz
ausführende Gewalt végrehajtó hatalom
Ausgabe, -n   die kiadás/output [számítástechnika]
Ausgaben von der Steuer absetzen kiadásokat adóból/adóalapból levon
ausgeglichen kiegyensúlyozott
ausgiebig alapos/kiadós
Ausgleich schaffen   (einen) egyensúlyt teremt
Ausgleich, -[e]s, -e der egyensúly/egyezség/kiegyezés
Aushilfsarbeit, -en   die kisegítõ munka
aus|gleichen, -i-, h -i- kiegyenlít/kompenzál/(ki)egyensúlyoz
Ausländeranteil, -[e]s (Sg.)  der a külföldiek aránya egy adott országban
ausländische Direktinvestitionen (Pl.) külföldi közvetlen beruházások
ausländische Standards anerkennen elismeri a külföldi szabványokat
Auslandsengagement der Unternehmen a vállalatok külföldi érdekeltségei
Ausmaß, -es, -e   das mérték
Ausnutzung der Vorteile (Pl.) az elõnyök kihasználása
ausreichend kielégítõ/megfelelõ/elégséges
Ausrichtung, -en   die kivitel/megvalósítás
Ausrottung, (Sg.)   die kiirtás
Ausrüstung (Sg.)   die felszerelés/berendezés
Ausschreibung, -en   die pályázat
Ausschuss der Regionen Régiós Bizottság/Európai Régiók Bizottsága
Ausschüttung, -en   die osztalékfizetés/kifizetés
Außen- und Sicherheitspolitik (Sg.)   die kül- és biztonságpolitika
Außenminister, -s, -   der külügyminiszter
Außenpolitik (Sg.)   die külpolitika
Außenwerbung (Sg.)  die köztéri reklám(ozás)
außenwirtschaftliches Umfeld (das) a külgazdasági környezet
außenwirtschaftsempfindlich külgazdaság-érzékeny
außerhalb der Landesgrenze az országhatáron kívül
außerordentlich rendkívül(i)
Aussicht, -en   die kilátás
Ausspähdienst, -es, -e   der kémszolgálat/detektívszolgálat
Austausch, -es, -e   der csere/kicserélés
Austeritätsprogramm, -s, -e   das takarékossági program
ausübende Gewalt végrehajtó hatalom
Ausweitung, -en   die kibõvítés
Auswertungsmöglichkeit, -en   die értékelési lehetõség
avisieren, h. avizá/jelez/figyelmeztet/értesít
Axt, -äxte   die fejsze
Azubi [Auszubildende], -s, -s   der/die tanuló/szakmunkástanuló

B
Baisse (Sg.)   die bessz/tõzsdei árfolyamesés
Baissier, - s, -s   der baissier árfolyamcsökkenésre spekuláló spekuláns 
Bandbreite (Sg.)   die sávszélesség
Bank der Banken [Notenbank, Zentralbank] a bankok bankja/jegybank
Bank(zins)satz, -[e]s, -sätze  der bankkamatláb
Bank, -en   die bank
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Bankabschluss, -es, -schlüsse   der bankzárlat
Bankaktien (Pl.) bankrészvények
Bankakzept, -es, -e   das bankelfogadvány
Bankangestellte, -n, -n   der/die bankalkalmazott
Bankanleihe, -n   die bankkölcsön
Bankaufsicht ausüben   (die) bankfelügyeletet ellát
Bankdepot, -s, -s   das bankletét
Bankdienstleistungen (Pl.) bankszolgáltatások
Bankdiskont, -s, -e   der bankleszámítolás/leszámítolási kamatláb
Bankeinlagebuch, -[e]s, -bücher   das bankbetétkönyv
Bankenaufsicht (Sg.)   die bankfelügyelet
Bankenkonsorti|um, -s, -en   das bankkonzorcium
Bankenliquidität (Sg.)   die banklikviditás
Bankensystem, -s, -e   das bankrendszer
Bankfiliale, -n   die bankfiók
Bankgarantie, -n   die bankgarancia
Bankgebühren (Pl.) banki illetékek/bankköltségek
Bankgeheimnis, -ses, -se   das banktitok
Bankgeschäft, -[e]s, -e   das bankügylet/banküzlet
Bankgeschäfte betreiben bankügyleteket folytat/végez
Bankguthaben, -s, -   das bankkövetelés
Bankhaftung, -en   die bankszavatosság
Bankkonto eröffnen  (ein) bankszámlát nyit
Bankkonto, -s, -s/-konten   das bankszámla
Bankkunde, -en, -en   der bankügyfél
Banknote, -n   die bankjegy
Banknotenausgabe, -n   die bankjegykibocsátás
Banknotendeckung (Sg.)   die bankjegyfedezet
Banknotenemission (Sg.)   die bankjegykibocsátás
Bankomat, -en, -en   der pénzautomata/pénzkiadó automata
Bankomatkarte, -en   die bankkártya
bankrott fizetésképtelen
Bankrott anmelden csôdöt bejelent
bankrott werden csôdbe jut/megbukik/tönkremegy
Bankrott, -(e)s, -e   der bukás/vagyonbukás/csôd
bankrottieren, h. csôdbe jut/megbukik/tönkremegy/becsõdöl
Banksperre, -n   die bankzárlat
Banküberweisung, -en   die bankátutalás
banküblich banki/bankszerû
Bankwesen, -s (Sg.)   das bankügy
Bankzinsfuß, -es, -füße  der bankkamatláb
Bär, -en (Sg.)   der „medve" [tõzsdén a bessz jelképe]
Bargeld, -es, -er   das készpénz
bargeldlos készpénzkímélô
Basis, -/Basen   die für + Akk bázis/alap
Basiswährung, -en   die bázisvaluta
Bausparkasse, -n   die lakáskassza
bedeutende Wachstumsimpulse (Pl.) jelentõs növekedési impulzusok/jelzések
Bedingung, -en   die feltétel/körülmény/viszony
Befehl erteilen   (den) parancsot ad
befinden, -a-, h. -u- (sich) tartózkodik/van vhol
Befragung, -en   die kérdezés/(közvélemény)kutatás
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befristeter Job határozott idõre szóló munka
Befruchtung, -en   die megtermékenyítés
beglaubigen, h. hitelesít
Beglaubigung, -en   die hitelesítés
begreifen, -i-, h. -i- felfog/megért
Begrenzung, -en   die elhatárolódás/korlátozás/a határ megszabása/csökkentés
begründen, h. indokol
Begründung, -en   die indoklás
begünstigen, h. támogat/kedvezményben részesít
beheben, -o- h. -o- kiküszöböl/megszüntet/elhárít
bei|wohnen, h. részt vesz  (Dat.) 
Beilage, -n   die melléklet
Beitragspflicht, -en   die járulékfizetési kötelezettség
Beitragszahler, -s, -   der járulékfizetõ
Beitrittskandidat, -en, -en   der tagjelölt
Beitrittsverhandlungen (Pl.) csatlakozási tárgyalások
Beitrittswelle, -n   die csatlakozási hullám
beitrittswillige Länder csatlakozni kívánó országok
Bekämpfung (Sg.)   die legyõzés/leküzdése vminek
belasten, h. (meg)terhel
belaufen, -ie-, h. -au- (sich) (összeg) elér/kitesz (auf +Akk)
Beleg, -(e)s, -e   der bizonylat
Belegschaft, -en   die személyzet/alkalmazottak/dolgozók
Belegschaftsaktie, -n   die dolgozói részvény
belegter Speicherplatz foglalt tárolóhely
bemessen, -a-, h. -e- kimér/megszab/kiró/ kivet [adó] (nach+Dat.)
Bemessungsgrundlage, -n   die adóalap/az adókivetés alapja
benachteiligt hátrányos
Benutzer, -s, -   der felhasználó
Benutzername, -ns, -n   der felhasználói név
Beraterfirma, -men   die tanácsadó cég
Beratung, -en   die tanácsadás
Beratungskosten (Pl.) tanácsadási költségek
berechenbar kiszámítható
Berechenbarkeit (Sg.)   die kiszámíthatóság
Berechnungskriterien (Pl.) a számítás alapjául szolgáló feltételek
Bereich, -[e]s, -e   der terület
bereit|stellen, h. készenlétben tart/rendelkezésre bocsát
Bereitstellen, -s (Sg.)   das rendelkezésre bocsátás
Bergbau, -[e]s, -e   der bányászat
berichten, h. jelent/tájékoztat/tudósít/értesít/közöl
Beruf, -s, -e   der hivatás/foglalkozás/szakma
Berufsausbildung (Sg.)   die szakmai képzés
Berufsaussteiger, -s, -   der pályaelhagyó
Berufserfahrung (Sg.)   die szakmai tapasztalat
Berufskrankheit, -en   die foglalkozási betegség/ártalom
Berufspraxis (Sg.)   die szakmai gyakorlat/tapasztalat
Berufsschule, -n   die szakiskola/szakmunkásképzõ
berücksichtigen, h. figyelembe vesz
Beschaffungsmarkt,-[e]s, -märkte   der beszerzési piac/inputpiac
beschäftigen, h. (Acc.) foglalkoztat
beschäftigen, h. (sich) (mit+Dat.) foglalkozik vmivel
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Beschäftigte, -n, -n   der/die alkalmazott/nem önálló tevékenységet végzõ dolgozó
Beschäftigungspolitik (Sg.)   die foglalkoztatáspolitika
Beschäftigungssituation, -en   die foglalkoztatási helyzet
Beschäftigungsstruktur, -en   die foglalkoztatási struktúra
Beschäftigungswachstum, -s (Sg.)   das a foglalkoztatottság növekedése
bescheren, h. (meg)ajándékoz
beschleunigen, h. meggyorsít/felgyorsít
beschließen, -o-, h. -o- lezár/körülzár/bevégez/befejez
Beschluss, -es, -schlüsse   der határozat
beschränken, h. korlátoz
beschränken, h. (sich) korlátozódik (auf+Akk.)
beschränkt korlátozott/korlátolt
Beschränkung der wirtschaftlichen Souveränitätsrechte a gazdasági szuverenitás korlátozása
Beschränkung, -en   die korlátozás
beseitigen, h. elhárít/megszüntet/eltávolít
Beseitigung (Sg.)   die eltávolítás/elhárítás
besorgt gondos(kodó)/törõdõ
bestechen, (-i-), -a-, h. -o- megveszteget
Bestechlichkeit, (Sg.)   die megvesztegethetõség
Bestechung, -en   die megvesztegetés
besteuerbar megadóztatható
besteuern, h. adóztat/megadóztat/ adót vet ki vkire/vmre
Besteuerungsaufschlag, -s, -schläge   der adópótlék
beteiligen, h. (sich) valamiben/valamin részt vesz/valamiben részesedik

(an/bei+Dat.)
beteiligt részes/érdekelt [kereskedelem] (an/bei+Dat.)
Beteiligte, -n, -n   der/die rész(t)vevõ/érdekelt [kereskedelem]
Beteiligung am Gewinn nyereségrészesedés
Beteiligung, -en   die érdekeltség/részesedés
beträchtliche Nachteile mit sich bringen jelentôs hátránnyal/hátrányokkal jár
betragen, -u-, h -a- (összeg) kitesz vmennyit
Betreff, -s (Sg.)   der tárgya valaminek
betreffen, -a-, h. -o- érint/illet/vonatkozik
Betreuer, -s, -   der (tanulmányi) elõadó
Betreuungsgeld, -[e]s, -er   das a gyermeket otthon nevelõ szülõknek nyújtott támogatás
Betrieb, -[e]s, -e   der üzem/gazdaság
Betriebsausschuss, -es, -schüsse   der üzemi bizottság
Betriebserweiterung (Sg.)   die üzemnagyság-bõvítés
Betriebsgröße, -n   die üzemméret/a vállalat mérete/nagysága
Betriebsklima, -s (Sg.)   das munkahelyi légkör
Betriebssystem, -s,-e   das operációs rendszer
beurteilen, h. megítél/megbírál/értékel
Bevölkerungswachstum, -s (Sg.)   das népességnövekedés
Bevölkerungszahl, -en   die a népesség száma
Bewahrung des makroökonomischen Gleichgewichts (die) a makroökonómiai egyensúly megõrzése
Bewässerungs- und Trinkwasserreserven (Pl.) öntözõ- és ivóvíztartalékok
beweisen, -ie-, h. -ie- (be)bizonyít/igazol
bewerben,(-i-), -a-, h. -o- (sich) pályázik vmire/megpályáz vmit (um+Akk.)
Bewerber, -s, -   der pályázó
Bewertung, -en   die értékelés
Bezahlung, -en fizetség/megfizetés/kifizetés

14

szoszedet:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:58 Oldal 14



15

bezeichnen, h. (meg/ki)jelöl/megjelöl, megnevez, meghatároz
Beziehung, -en   die kapcsolat
Bezirksgericht, -[e]s, -e   das megyei bíróság
Bezugsmarkt, -[e]s, -märkte   der  beszerzési piac
Bilanz ziehen mérleget von
Bilanz, -en   die mérleg
Bilanzabschluss, -es, -schlüsse   der mérleg(beszámoló)
Bilanzangaben veröffentlichen mérlegadatokat közzé tesz [Rt.]
Bildschirm, -es, -e   der monitor, képernyõ
Bildschirmschoner, -s, -   der képernyôvédô (lemez)
Bildungsaktivität, -en   die mûvelõdési tevékenység
Bildungseinrichtung, -en   die oktatási létesítmény
Bildungsstand, -[e]s, (Sg.)   der mûveltségi állapot/fok
Bildungsurlaub, -[e]s, -e   der tanulmányi szabadság
Bildungswesen, -s (Sg.)   das oktatásügy
Bildübertragung, -en   die telefax
Billigmarke, -n   die olcsó márka
binär kodiert binárisan/kettes számrendszerben kódolt
bindend kötelezõ erejû
Binnen- und Auslandsnachfrage   die bel- és külföldi kereslet
binnenwirtschaftlich belgazdasági/belföldi gazdasági
Biomasse, -n   die biomassza
BIP, - (Sg.)   das GDP
Bit, [-s], [-s]   das bit
Blackberry   das blackberry
Bleibergbau, -(e)s, -e   der ólombányászat
blinken, h. villog (a monitor)
Blue Chips (Pl.) elsõ osztályú értékpapírok/blue chipek
Bluetooth/Blauzahn,(Sg.)   der Bluetooth
Bodengesetz, -[e]s, -e das földtörvény
Bologna-Prozess, (Sg.)   der Bolognai folyamat
Bonität (Sg.)   die fizetõképesség/hitelképesség/bonitás
Bonitätsprüfung, -en   die a fizetésképesség/hitelképesség vizsgálata
Boom, -s, -s   der boom/(hirtelen) fellendülés/erôs konjunktúra
boomen, h. (hirtelen) fellendül
Boomjahr, -[e]s, -e   das a fellendülés éve
Boss, -es, -e   der fõnök/nagyfõnök
Botschaft, -en   die üzenet
Börse, -n   die tõzsde
Börsenaufsicht (Sg.)   die tõzsdefelügyelet
Börsenbericht, -[e]s, -e   der tõzsdei jelentés
Börseneinführung, -en   die tõzsdei bevezetés/tõzsdére bocsátás
Börsenflaute (Sg.)   die tõzsdei pangás
Börsengang, - [e]s, -gänge   der tõzsdére menés/jutás/kerülés
Börsenguru, -s, -s   der tõzsdeguru
Börsenhai, -[e]s, -e   der tõzsdecápa
Börsenindex, (-es), -e/-dizes   der tõzsdeindex
Börsenklima, -s, -ta   das tõzsdei hangulat
Börsenkrach, - [e]s, -e/-s   der összeomlás/tõzsdekrach
Börsenkurs, -es, -e   der tõzsdei árfolyam
Börsenmakler, -[e]s, -   der tõzsdeügynök/alkusz
Börsennotierung (Sg.)   die tõzsdei jegyzés
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Börsenparkett, -s (Sg.)   das tõzsdeterem/tõzsdeparkett
Börsenplatz, -es, -plätze   der a tõzsdét mûködtetõ város/tõzsdehely
Börsenspekulant, -en, -en   der tõzsdei spekuláns
Börsentermingeschäft, -[e]s, -e   das határidõs ügylet/kötés
Börsianer, -s, -   der tõzsdézõ/spekuláns/bróker
Branche, -n   die ágazat
Branchenkonjunktur (Sg.)   die ágazati fellendülés
Branchenmesse, -n   die ágazati vásár
Branchentarif, -s, -e   der egy adott ágazaton belül érvényes kollektív bérszerzõdés
Branding, -s, -s   das márka kialakítás
Brauerei, -en    die sörfôzde
Braunkohle, -n   die barnaszén
Brillenmonitor, -s, -en   der szemüvegre szerelhetõ képernyõ
Broker, -s, -   der bróker/alkusz
Bruttoinlandsprodukt, -[e]s (Sg.) [BIP]   das bruttó hazai termék [GDP]
Bruttolohn, -[e]s, -löhne   der bruttóbér
Bruttosozialprodukt [BSP]   das bruttó nemzeti termék [GNP]
brüchig törékeny
Brücke zwischen Ost- und Westeuropa (die) híd Kelet- és Nyugat-Európa között
Buch führen könyvel (über+Akk.) 
Buchführung (Sg.)   die könyvvitel
Buchgeld, -es, -er   das bankszámlapénz/könyv szerinti pénz
Buchhaltung (Sg.)   die könyvelés
Buchung, -en   die könyvelés
Budgets zusammenführen   (die) költségvetési forrásokat egyesít
Bulle (Sg.)   der „bika", [tõzsdén a hossz jelképe]
Bund, -[e]s, Bünde   der szövetség/Svájc központi államapparátusa
Bundesanleihe, -n   die szövetségi kötvény [Németország]
Bundesanstalt für Arbeit [BfA]   die országos/szövetségi munkaügyi hivatal
Bundesgerichtshof, -es (Sg.)   der Német Szövetségi Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
BUX   der budapesti tõzsdeindex
Bürge, -n, -n   der kezes
bürgen (für+Akk), h. kezeskedik (vkiért)
Bürgin, -nen   die kezes (nõ)
Bürgschaft nehmen   (für+Akk) kezességet vállal (vkiért)
Byte, [-s], [-s]   das byte

C
Cafeteriasystem,-s, -e   das cafeteriarendszer/adómentesen adható juttatások rendszere
CD(-Platte),-s(-n)   die CD
CD-Brenner, -s, -   der CD-író
CD-ROM, -s, -s   die CD-ROM
CD-ROM-Laufwerk, -[e]s, -e   das CD-meghajtó
Chancengleichheit, (Sg.)   die esélyegyenlõség
Chaos, -   das káosz
chaotisch kaotikus/zûrzavaros
Charisma, -s, -rismen/rismata   das karizma/kisugárzás/meggyõzõerõ
charismatisch karizmatikus
Chat, -s, -s   der cset/hat
chatten, csetel/chatel
Chefetage, -n vezetés/vezetõi szint
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Chip, -s, -s   der chip/csip
Chipkarte, -n,   die chipkártya
Computer, -s, -   der komputer/számítógép
Computerfreak, -s, -s   der komputerôrült
computergesteuert számítógéppel vezérelt
computergestützt számítógépes [...]
Computerspiel, -s, -e   das számítógépes játék
Computersystem lahm legen   (das/ein) lefagyasztja a rendszert
computerunterstützt számítógépes [...]
Computervir|us, -, -en   der/das számítógépes vírus 
Consulting, -s (Sg.)   das (vállalati) tanácsadás
Corporate Identity (Sg.)   die vállalati arculat
CPU   (Sg.)die központi egység
Cursor, -s   der kurzor
Cyberspace (Sg.)   der kiberûr/virtuális tér

D
Dachgesellschaft, -en   die holdingtársaság
Dachorganisation, -en   die csúcsszervezet
dar|stellen, h. (meg/ki)mutat/ábrázol/jelent/képvisel
Darlehen geben   (ein) kölcsönt nyújt/ad
Darlehen gewähren   (ein) kölcsönt nyújt/kölcsönt biztosít
Darlehen, -s, -   das kölcsön/kölcsönösszeg/a kölcsön tárgya
Darlehensgeber, -s, -   der kölcsönadó/hitelnyújtó
das Schlimmste durchstehen a nehezén túlesik
das Tempo vorgeben megszabja a tempót
Datei bearbeiten fájlt feldolgoz 
Datei ein|fügen, h. fájlt beszúr 
Datei entkomprimieren, h. fájlt kicsomagol 
Datei entschlüsseln, h. fájlt dekódol 
Datei komprimieren, h. fájlt becsomagol 
Datei konvertieren, h.. fájlt konvertál 
Datei öffnen, h. fájlt megnyit 
Datei speichern, h. fájlt tárol 
Datei suchen, h fájlt (meg)keres 
Datei umbenennen, -a-, h. -a- fájlt átnevez  
Datei verschlüsseln, h. fájlt kódol 
Datei wiederher|stellen, h. fájlt helyreállít 
Datei, -en   die fájl/(adat)állomány
Datei,-en (in einer angehängten ~)   die file/fájl/állomány ( csatolt ~ban)
Dateiname, -ns, -n   der fájlnév/állománynév
Dateiübertragung, -en   die fájlátvitel
Daten bearbeiten, h. adatot feldolgoz/adatot kezel
Daten erheben, -o-, h. -o- adatokat gyûjt
Datenausgabe (Sg.)   die adatkivitel
Datenausgang, -(e)s (Sg.) adatkivitel
Datenbearbeitung (Sg.)   die adatfeldolgozás/adatkezelés
Dateneingabe (Sg.)   die adatbevitel
Dateneingang, -[e]s (Sg.)   der adatbevitel
Datenerfassung (Sg.)   die adatregisztrálás
Datenschutz, -(e)s, (Sg.)   der adatvédelem
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Datenspeicher, -s, -   der adattár
Datenübertragung (Sg.)   die adatátvitel
Datenverarbeitung (Sg.)   die adatfeldolgozás/adatkezelés
Datenverwaltung (Sg.)   die adatkezelés
Datenweitergabe, -en   die adattovábbítás
Datenwiederherstellung (Sg.)   die adathelyreállítás
Datum, Daten   das dátum/adat
Dauerauftrag, -(e)s, -¨e   der hosszú távú/lejáratú megrendelés
dauerhaft tartós(an)/maradandó(an)/állandó(an)
DAX   der német tõzsdeindex
dazu kommt noch ehhez jön még
dazuverdienen, h. hozzákeres
Deckung, -en   die fedezet
defizitär deficites
Deflation (Sg.)   die defláció
Dekan, -s, e...der dékán
Dekanat, [e]s, -e...das dékáni hivatal
dem Bericht nach a jelentés szerint
Demonstrator, -s, -en...der demonstrátor
Demoskopie (Sg)   die demoszkópia/közvéleménykutatás
den Negativtrend brechen megtöri a negatív trendet
Depot, -s, -s   das letét, letéti számla
Depotgeschäft, -[e]s, -e   das pénz-/értékletéti ügylet
der Anforderung entsprechen megfelel a követelménynek
der Druck wächst nõ a nyomás
der mit Abstand wichtigste messze a legfontosabb
Deregulierung (Sg.)   die dereguláció/liberalizáció/a szabályok/korlátozások felol-

dása
Desorganisation, -en   die szervezetlenség
deutsche Beteiligung (die) német részvétel
Deutscher Aktienindex [DAX]   der német részvényindex/részvényárfolyam-index/DAX
devalvieren, h. devalvál/leértékel
Devise, -n   die jelige/jelmondat/jelszó/deviza
Devisen|konto, -s, -s/-konten   das devizaszámla
Devisenausländer, -s, -   der devizakülföldi
Devisenbörse, -n   die devizatõzsde
Devisendeckung, -en   die devizafedezet
Deviseneinlage, -n   die devizabetét
Devisenersparnis, -se   die devizamegtakarítás
Devisengeschäft, -s, -e   das devizaügylet/devizaüzlet
Devisenhilfe, -n   die devizasegély
Devisenkredit, -es, -e   der devizahitel
Devisenkurs, -es, -e   der devizaárfolyam
Devisenkursschwankung, -en   die devizaárfolyam-ingadozás
Devisenreserven (Pl.) devizatartalékok
Devisenumsatz, -es (Sg.)   der devizaforgalom
Dickicht, -s, -e   das sûrûje (vminek)
die Erfahrung, -en   die tapasztalat/tapasztalás
Dienstleister, -s, -   der szolgáltató
Dienstleistung anbieten   (eine) szolgáltatást kínál (Dat.)
Dienstleistung, -en   die szolgáltatás
Dienstleistungsgenossenschaft, -en   die szolgáltatóipari szövetkeztet
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Dienstleistungsgewerbe, -s (Sg.)   das szolgáltatóipar
Dienstleistungsunternehmen, -s, -   das szolgáltató vállalat
digital digitális
Diplom, -[e]s, -e   das diploma
Diplomand, -en, -en   der diplomázó
Diplomandin, -nen   die diplomázó (nõ)
Diplomarbeit, -en...die diplomamunka
Diplomökonom, -s, -e   der okleveles közgazdász
direkte Steuer, -n   die egyenes/közvetlen adó
Direktinvestition, -en   die közvetlen beruházás
Direktmarketing, -[s] (Sg.)   das direktmarketing
Direktruf, -[e]s, -e   der közvetlen hívás
Direktwerbung (Sg.)   die egyéneket megszólító reklám
Diskette, -n   die floppy
Diskettenlaufwerk, -[e]s, -e   das puhalemez-meghajtó/A-meghajtó
Diskont, -s, -e   der diszkont/leszámítolás
diskontabel diszkontálható/leszámítolható
Diskonten (Pl.) diszkontpapírok/(belföldi) váltók
Diskontgeschäft, -s, -e   das diszkontügylet
diskriminieren, h. hátrányosan megkülönböztet/diszkriminál
Diskriminierung, -en   die diszkrimináció
Dispatcher, -s, -   der diszpécser
Display, -s, -s   das kijelzõ (mûszer)
Dispo(sitions)kredit, -[e]s, -e   der diszpozíciós/rendelkezési hitel
Dispositionskreditrahmen, -s, -   der diszpozíciós hitelkeret/A-hitelkeret
Dissertation, -en   die disszertáció
Distributionskosten (Pl.) termékelosztási/disztribúciós költségek
Distributionspolitik (Sg.)   die elosztási/disztribúciós politika
Dividende ausschütten (die) osztalékot kifizet
Dividende, -n   die osztalék
Dividendensteuer, -n, die osztalékadó
Doktorand, -en, -en   der doktorandusz
Doktorandin, -nen   die doktoranda
Doktorarbeit, -en   die doktori disszertáció
Doktorgrad, -es (Sg.)   der doktori fokozat
doktorieren, h. (veraltet) doktorál
Doktorvater, -s, -väter  der témavezetõ
Dokument, -[e]s, -e   das dokumentum
Dom, -[e]s, -e   der dóm
Domain, -s   die domain
Doppelbesteuerung (Sg.)   die kettõs adóztatás
downloaden, h. (gedownloadt) letölt
Dozent, -en, -en   der docens
drahtlos vezeték nélküli
drauf|satteln, h. megterhel/nyakába akaszt
drauf|zahlen, h. ráfizet
Dreher, -s, -   der esztergályos
Druck, -[e]s (Sg.)   der nyomás
Druck, [e]s, -e   der nyomtatás
drucken, h. nyomtat
Drucker, -s, -   der nyomtató/printer
Druckformat, -[e]s, -e   das nyomtatási formátum
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Druckschrift, -en   die nyomtatvány
duale Ausbildung  a duális szakképzés rendszere
DUIHK [Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer]   die Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara
durch/mit Fachsprache erweiterte Mittelstufenprüfung in Deutsch   die szakmaival bõvített középfokú német nyelvvizsga
durch/mit Fachsprache erweiterte Oberstufenprüfung in Deutsch   die szakmaival bõvített felsõfokú német nyelvvizsga
Durchführung der Reformen (die) a reformok megvalósítása
Durchlaufzeit verringern (die) az átfutási idõt lerövidíti
Durchschnitt, -[e]s, -e   der átlag
durchsichtige Hosentasche, (Sg.)   die üvegzseb

E
E-Banking,-s (Sg.)   das internet(es) bank/e-bankolás
E-Börse, -n   die internetes tõzsde/e-tõzsde
E-Business,-es, (Sg.)   das internetes üzletkötés/kereskedelem
E-Commerce, -, (Sg.)   der elektronikus kereskedelem
Edelmetallmünze, -n   die nemesfémérme
Editor, -s, -en   der szerkesztô
EDV [elektronische Datenverarbeitung] die számítógépes adatfeldolgozás
Effekt, -[e]s, -e   der hatás
Effektenbörse, -n   die értéktõzsde
effektive Rendite   die  effektív/tényleges hozam
effizient hatékony/eredményes
Effizienz (Sg.)   die hatékonyság/hatásosság
E-Gouverment (Sg.)   das e-közigazgatás/internetes közigazgatás
Eidgenossenschaft (Sg.)   die „esküszövetség”/ Svájci Államszövetség Svájc államformá-

ja, államszövetség
Eigenkapital, -s (Sg.)   das saját tõke
eigenverantwortlich saját felelõsségre/saját felelõsség alapján
ein Exportplus erzielen exporttöbbletet ér el/exporttöbbletre tesz szert
Ein- und Ausgabegeräte (Pl.) perifériás egységek
ein Unterrichtsfach streichen lassen töröltetni a tárgyat
ein Vermögen egy vagyon
ein|bringen, -a-, h. -a- bevisz/behoz
ein|fallen, -ie-, h. -a- eszébe jut/ötlik
ein|geben, -a-, h. -e- begépel/beír/betáplál
ein|gehen, -i-, i. -a- magára vállal/elvállal/(üzletet) köt (Akk.) 
ein|greifen, -i-, h. -i- beavatkozik (in+Akk.) 
ein|stellen, h. beállít/megszüntet/abbahagy/szüneteltet
ein|tippen, h. beír
ein|tragen, u, h. a beír/bejegyez/bevezet
Einbehaltung des Lohns  bérvisszatartás
Einbindung in die Weltwirtschaft bekapcsolás a világkereskedelembe
eine Prüfung verschieben auf +Akk. vizsgát halaszt vmikorra
Einfluss, -es, -flüsse   der befolyás/hatás
Einfuhr, -en   die import/behozatal
Einfuhrabgabe, -n   die behozatali illeték [harmadik országból]
ein|führen, h. importál/behoz
Einführungsrabatt, -(e)s, -e   der bevezetési (ár)engedmény
Einführungswerbung (Sg.)   die bevezetõ reklám
Eingabe, -n   die input/adatbevitel
eingesetzte Einlage lekötött betét

20
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Eingliederung, -en   die betagozódás
Einhaltung der EU-Umweltschutznormen európai környezetvédelmi normák betartása
einheimisch hazai/honi/belföldi
einheitlich auslegen egységesen értelmez
einheitliche EU-Etikettierung egységes címkézés az EU országaiban
Einheitliche Europäische Akte Egységes Európai Okmány
Einkommenschance, -n   die jövedelemszerzési esély
einkommensmindernd jövedelmet csökkentõ
Einkommensteuer (Sg.)   die jövedelem adó
Einkünfte (Pl.) jövedelem
Einlage, -n   die betét/befektetés/vagyoni hozzájárulás
Einlagen entgegennehmen betéteket felvesz/elfogad
Einmann-Gesellschaft, -en   die egyszemélyes gazdasági társaság
Ein-Mann-Unternehmen, -s, -   das egyszemélyes vállalkozás/vállalat
Einnahmeausfall, -[e]s, -fälle   der bevételkiesés
Einnahmequelle, -n   die bevételi forrás
Einrichtung, -en   die létesítmény/intézmény
Einsteiger, -s, -   der üzletbe beszálló
Einstiegsgehalt, -[e]s, -gehälter   das kezdõ fizetés
Eintragung ins Handelsregister bevezetés/beírás/felvétel a cégjegyzékbe/cégbírósági nyil-

vántartásba
Eintragung, -en   die bejegyzés/bevezetés/nyilvántartásba

vétel/regisztrálás/bejegyzés/bejegyzett adat
Eintragungsgebühr, -en   die bejegyzési díj
eintragungspflichtig bejegyeztetendõ/bejegyzésre kötelezett
Einwanderungspolitik (Sg.)   die bevándorlási politika
Einzelhandel, -s (Sg.)  der kiskereskedelem
Einzelkaufmann, -es, -leute/männer   der egyéni vállalkozó [a Kereskedelmi Törvénykönyv hatálya

alatt]
Einzelperson, -en   die egyén
Einzelteile anliefern alkatrészeket odaszállít
Einzelunternehmen, -s, -   das egyszemélyes társaság/kisvállalkozás
Einzelunternehmer, -s, -   der egyéni vállalkozó
Eisenerz, -es, -e   das vasérc
E-Learning, -s, (Sg.)   das e-tanulás/internetes távoktatás
elektronische Arbeitsplatzvermittlung  számítógépes munkahely-közvetítés
elektronische Datenverarbeitung számítógépes adatfeldolgozás
elektronische Geldbörse   die elektronikus pénztárca/feltölthetõ fizetõkártya
elektronische Werbung elektronikus reklám
elektronisches Geld e-money/elektronikus pénz
Elterngeld, -[e]s, -er   das a szülõknek gyermekek után nyújtott támogatás
E-Mail, -, -s   die/das e-mail/elektronikus levél 
E-Mail-Adresse, -n   die e-mail cím
(e)mailen, e-mailezik
E-Mail-Postfach, -[e]s, -fächer   das elektronikus postaláda/-fiók
E-Mail-Verkehr, -s, -   der e-mail-forgalom
Emission, -en   die kibocsátás
Emittent, -en, -en   der kibocsátó
emittieren, h. kibocsát
E-Money, -s   das elektronikus pénz
Empfang, -[e]s, -fänge   der vétel
Empfänger, -s, -   der a küldemény átvevõje/címzett/vevõ(készülék)

szoszedet:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:58 Oldal 21



NÉMET – MAGYAR

Endverbraucher, -s, -   der végfelhasználó/fogyasztó
Energierohstoff, -[e]s, -e   der energiahordozó
Engagement, -s, -s   das kötelezettségvállalás/elkötelezettség/alkalmazás
engagieren, h. (sich) vállalkozik/kötelezettséget vállal/elkötelezi magát vmiért

(für +Akk) 
engagiert elkötelezett
enorm rendkívül nagy/hatalmas
Entbürokratisierung  der Verwaltung (die) a (köz)igazgatási bürokrácia csökkentése/felszámolása
Entfernung, -en   die távolság
Entfremdung (Sg.)   die elidegenedés
entführen, h. elrabol
Entgegennahme, -n   die átvétel
entgehen, -i-, i. -a- megmenekül vmtõl/ki/elkerül vmit (Dat.)
Entgelt, -[e]s, -e   das díjazás/fizetség/fizetés/térítés
enthalten, -ie-, h. -a- (sich) tartózkodik (vmitõl)
entlassen, -ie-, h. -a- elbocsát
entlasten, h. tehermentesít
Entlastung, -en   die könnyítés/felmentés/felmentvény
Entlohnung, -en   die díjazás/bérezés/fizetés
Entmachtung (Sg.)   die a hatalomtól való megfosztás
Entschädigung, -en   die kártalanítás/kárpótlás
Entschädigungskupon, -s, -s   der kárpótlási jegy
Entscheidung treffen (die/eine) döntést hoz
Entscheidungsakt, -(e)s, -e   der döntési eljárás
Entscheidungsfindung, -en   die döntéshozatal
Entwicklung, -en   die fejlõdés
Entwicklungshilfe, -n   die fejlesztési segély/a fejlõdõ országoknak nyújtott segély
Entwicklungsland, -es, -länder   das fejlõdõ ország/gyengén fejlett ország
Entwicklungsländer (Pl.) fejlõdõ országok
Entwurf, -(e)s, -würfe   der terv/vázlat
EQ/emotionaler Quotient, -en, -en...der EQ/emocionális kvóciens/érzelmi intelligencia kvóciens
erarbeiten, h. meg-/kidolgoz/munkával kivív/megszerez
Erbe, -n, -n   der örökös
Erbe, -s   das örökség
Erbin, -nen   die örökösnõ
Erbschaftsteuer (Sg.)  die örökösödési adó
Erdwärmeanlage, -n   die geotermikus erõmû
erfassen, h. megfog/megragad/felfog/megért/felölel
Erfolg, -[e]s, -e   der siker
erfolgreich sikeres/eredményes
erfolgsorientiert eredményorientált
Erfordernis, -ses, -se   das követelmény/elõfeltétel/kellék
Erfüllung der Beitrittskriterien a csatlakozási feltételek teljesítése
Ergebnis nach Steuern   das  adózott eredmény
Ergebnis vor Steuern   das  adózatlan eredmény
Ergebnis, -ses, -se   das eredmény
erheblich jelentõs/tetemes
Erhebung, -en   die adatfelvétel/adatgyûjtés
erhöhen, h. emel/növel
Erhöhung der Wettbewerbschancen a versenyesélyek növelése
Erinnerungswerbung (Sg.)   die emlékeztetõ reklám
Erlös, -es, -e   der nyereség
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Erneuerung der Aus- und Weiterbildungssysteme (die) az oktatási- és továbbképzési rendszer megújítása
eröffnen, h. kinyit/megnyit
erpressen, h. zsarol
Erpressung, -en   die zsarolás
errechnen, h. kiszámít
erreichen, h. elér
Errichtung eines elektronischen Lkw-Mautsystems (die) elektronikus úthasználati díjrendszer létrehozása a teher-

gépkocsi-forgalom számára
erschüttern, h. megrendít/megrenget
Ersparnis,  -se   die megtakarítás
erstatten, h. megtérít
erstes osteuropäisches Land (das) elsõ kelet-európai ország
Ertrag, -[e]s, -träge   der hozam/bevétel/jövedelem/nyereség/jövedék
Ertragsaussichten (Pl.)   die  hozamkilátások/várható hozam/bevételek
Ertragskraft steigern   (die) fokozza/növeli a jövedelmezõséget
Ertragsteuer   die jövedéki adó
erwarten, h. elvár/vár
Erwartungssteuer   die elvárt adó
erweisen, ie, h. ie (sich) (als) vmnek bizonyul
erweitern, h. (ki)bõvít
erweiterter Binnenmarkt kibõvített belsõ piac
Erweiterung, -en   die bõvítés
Erweiterungsinvestition, -en   die beruházás bõvítés céljából/bõvítõ beruházás
Erweiterungsprozess, -es, -e   der bõvítési folyamat
Erwerbslose, -n, -n   der/die munkanélküli/állástalan [személy]
Erwerbslosenquote, -n   die a munkanélküliek aránya
Erwerbsquote, -n   die foglalkoztatási ráta
Erwerbstätigkeit, -en   die keresõtevékenység
erwirtschaften, h. megtermel/megkeres/kigazdálkodik
Erzeugnis, -ses, -se   das gyártmány/készítmény/termék
Essen(s)marke, -n étkezési utalvány
etablieren, h. megalapoz/létrehoz
etablieren, h. (sich) letelepül/üzletet nyit
EU-Beitritt, -[e]s (Sg.)   der EU-csatlakozás
Euro, -s ( Sg.)   der euró
Eurocent, -s   der eurócent
Euro-Emission (Sg.)   die eurókibocsátás
Eurogeldmarkt, -[e]s, -märkte   der eurovaluta-piac
Eurokrat, -en, -en   der eurokrata [egy uniós intézmény hivatalnoka]
Euromarkt, -[e]s, -märkte   der európiac [az euró piaca]
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung   die Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank [European Bank

for Reconstruction and Development, EBRD]
Europäische Börsenrichtlinien (Pl.) Európai Tõzsdei Irányelvek
Europäische Freihandelsassoziation   die Európai Szabadkereskedelmi Társulás [European Free

Trade Association, EFTA]
Europäische Freihandelszone   die Európai Szabadkereskedelmi Övezet
Europäische Gemeinschaft [EG]   die Európai Közösség [EK, Európai Közösség (European

Community, EC)]
Europäische Gemeinschaft für Kohle- und Stahl [EGKS]   die Európai Szén- és Acélközösség
Europäische Gemeinschaften (Pl.) Európai Közösségek
Europäische Kommission   die Európai Bizottság [European Commission]
Europäische Menschenrechtskonvention   die Európai Emberjogi Konvenció
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Europäische Union [EU]   die Európai Unió [EU]
Europäische Verteidigungsgemeinschaft   die Európai Védelmi Közösség
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion [EWWU]   die Európai Gazdasági- és Valutaunió
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft   die Európai Gazdasági Közösség
Europäische Zentralbank [EZB]   die Európai Központi Bank
europäischer Binnenmarkt európai belsõ piac
Europäischer Gerichtshof Európai Bíróság
Europäischer Rat Európai Tanács
Europäischer Währungsfonds Európai Valutaalap [European Monetary Fund, EMF]
Europäisches Parlament Európai Parlament
Event-Marketing, -[s] (Sg.)   das event-marketing/esemény-marketing
Existenz gründen   (eine) egzisztenciát megalapoz/vállalkozást alapít
existenzbedrohende Unternehmenskrise a vállalat létét fenyegetõ válság
Existenzgründung, -en   die az egzisztencia megalapítása/vállalkozás alapítása/in dí -

tása
exmatrikulieren, h. kiiratkozik
Expansion (Sg.)   die expanzió/terjeszkedés/tágulás
Expansionsdrang, -[e]s, -dränge   der terjeszkedési törekvés
Expansionswerbung (Sg.)   die emelkedõ ágban lévõ termék reklámozása
explosionsartiger Anstieg robbanásszerû emelkedés
Export, -[e]s, -e   der export/kivitel
Exportanteil, -[e]s, -e   der a kivitel/export aránya
Exportgewinn, -[e]s, -e   der exportnyereség
exportieren, h. exportál/kivisz
Exportüberschuss, -es, -schüsse   der exportfelesleg
Extrahonorar, -s, -e   das hálapénz/paraszolvencia

F
-fach -szeres 
Fach, -es, Fächer   das szak
Facharbeiter, -s, -   der szakmunkás
Fachkraft, -kräfte   die szakmunkaerõ/szakember
Fachmesse, -n   die szakvásár/ipari/kereskedelmi (szak)vásár
Fachrichtung, -en   die szakirány
Fahrkostenzuschuss, -es, -schüsse   der útiköltség-térítés
Fahrrinne, -n   die hajózóút/medervonal
Fakultät, -en   die kar (fõiskolai/egyetemi)
fallen, -ä-, -ie-, i. -a- esik
fällige Zinsen (Pl.)   die esedékes kamatok
Fälligkeit (Sg.)   die esedékesség
Familienunternehmen, -s, -   das családi vállalkozás
Farbmonitor, -s, -en   der színes képernyô
fast umsonst szinte ingyen
Fax, -, [-e]   das (tele)fax
faxen, h. faxot küld/faxol
Fehlspekulation, -en   die téves/hibás spekuláció
Feldforschung (Sg.)   die terepen végzett (empirikus) kutatás/adatfelvétel
Ferialjob, -s, -s   der szünidõs/szünidei munka
fern- itt: szóösszetételben táv-
Fernmeldewesen, -s (Sg.)   das távközlés(ügy)/távközlõszolgálat
Fernsprechteilnehmer, -s , -   der telefon-elôfizetô
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Fertigung (Sg.)   die termelés/gyártás/elõállítás
Fertigungshalle, -n   die gyártócsarnok
Fertilität (Sg.)   die termékenység
fest telefonieren (umgspr.) vezetékesen telefonál
fester Wechselkurs rögzített valutaárfolyam
Festgeld, -es, [-er]   das határidõs pénz/lekötött pénz
Festplatte formatieren (die) merevlemezt formatál
Festplatte, -n   die merevlemez/winchester
Festung Europa „Európa-erõd”
festverzinslich rögzített/fix kamatozású
festverzinsliches Wertpapier fix kamatozású értékpapír
Filiale, -n   die fiók(üzlet)/bankfiók/fiókintézmény
Filter, -s, -   der szûrô
Finanzamt, -[e]s, -ämter   das adóhivatal
Finanzdienstleistungen (Pl.) pénzügyi szolgáltatások
Finanzierer, -s -   der vmit finanszírozó/pénzelõ (személy/intézmény)
Finanzierung, -en   die finanszírozás/pénzelés/pénzügyi támogatás
finanzkräftig tõkeerõs
Finanzminister, -s, -   der pénzügyminiszter
Finanzmittel (Pl.) pénzügyi eszközök/pénzalapok
Finanzplatz, -[e]s, -plätze   der pénzpiac
Finanzpolitik (Sg.)   die pénzügyi politika/pénzügypolitika
finanzpolitisches Instrumentarium pénzpolitikai eszközrendszer
Finanzrahmen, -s, -   der pénzügyi keret
Finanzwesen, -s (Sg.)   das pénzügyek/pénzügyi szféra
Fir|ma, -men   die cég
Firewall, -, -s    die tûzfal
Firmenchef, -s, -s   der cégvezetõ
Firmenführung, -en   die cégvezetés
Firmengründer, -s, -   der cégalapító
Firmeninhaber, -s, -   der cégtulajdonos
Firmenname, -ns, -n   der cégnév
Firmenpleite, -n   die cégcsõd
Firmenregister,-s, -   das cégnyilvántartás
Firmenschild, -[e]s, -er   das cégtábla
Firmenverzeichnis, -ses, -se   das cégjegyzék
Firmenwagensteuer, -n   die  cégautó adó
Firmenzeichen, -s, -   das cégjegyzés/cégaláírás
firmieren, h. céget jegyez/aláír
Firmierung, -en   die cégjegyzés
Fischbestand, -[e]s, -stände   der halállomány
Fiskalpolitik (Sg.)   die fiskális/költségvetési politika
Fiskus, - (Sg.)   der kincstár
Flat Tax   die egységes adókulcs
Flatscreen, -s, -s   der síkképernyõ
flexible Arbeitszeit   die rugalmas munkaidõ
flimmern, h. csillog/villog/vibrál
Floating, -s, -s   das a valutaárfolyamok lebegtetése
Flop, - s, -s   der bukás/sikertelen termék/a piacra rosszul bevezetett termék
Floppydisk, -   die floppy/hajlékonylemez
Floppydisk-Laufwerk, -(e)s, -e   das hajlékonylemez-meghajtó/A-meghajtó
Fonds, -, -   der pénzügyi alap/pénzalap
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Fondsanlage, -n   die befektetési alapba tett befektetés
Fondsbetrag, -[e]s, -träge   der az alapo(ko)n lévõ összeg
fordern, h. követel
Forint, -s (HUF)   der forint
formatieren, h. formatál
Formular, -s, -e   das nyomtatvány
Forscher, -s, -   der kutató
Forschung und Entwicklung [F&E]   die kutatás és fejlesztés [K+F]
Forstwirtschaft  (Sg)   die erdõgazdaság
fort|setzen, h. folytat/folytatódik
Fortbestand, -[e]s (Sg.)   der (további) fennállás/fennmaradás
Forum, -s, -en   das fórum
Förder- und Kooperationsvereinbarung, -en   die támogatási- és együttmûködési egyezmény
fördern, h. támogat
Förderpraxis (Sg.)   die fejlesztési gyakorlat
Förderungsmaßnahme, -n   die fejlesztési intézkedés
förderungswürdig fejlesztésre érdemes
Franchise   die franchise
Franchisegeber, -s, -   der franchise-adó
Franchisenehmer, -s, -   der franchise-vevô
Franchiseverband, -[e]s, -bände   der franchise szövetség
Fräser, -s, -   der marós (munkás)
frei von Steuern sein adómentes
Freiberufler, -s, -   der szabadfoglalkozású (személy)/szabadúszó
freiberuflich szabadúszó
Freibetrag, -[e]s, -träge   der adómentes összeg/az adómentesség határa
freie Stelle  szabad/megüresedett/betölthetõ állás
freier Dienstleistungsverkehr a szolgáltatások szabad áramlása
freier Kapitalverkehr a tõke szabad áramlása
freier Makler  saját számlára dolgozó bróker
freier Personenverkehr a munkaerõ szabad mozgása/áramlása
freier Warenverkehr az áruk szabad áramlása
Freihandel, -s (Sg.)...der szabadkereskedelem
Freizügigkeit (Sg.)   die szabad mozgás/a lakóhely/munkahely szabad megválasz-

tása
Freizügigkeit für Geld- und Kapital a pénz- és tõke szabad áramlása
Fremdbeschaffung, -en   die külsõ beszerzés
Fremdbeteiligung, -en   die más vállalatok/idegenek részesedése
Fremdfinanzierung, -en   die kívülrõl/idegen tõkével/külsõ forrásból történõ finanszírozás
Fremdinvestition, -en   die más vállalkozásban végrehajtott beruházás
Fremdkapital, -s (Sg.)   das idegen tõke
Fremdwährungskredit, -[e]s, -e,   der valutaalapú hitel
Frequenz, -en   die frekvencia
friktionelle Arbeitslosigkeit átmeneti munkanélküliség
fristlose Entlassung azonnali hatállyal elbocsátás
fungibel fungibilis/helyettesíthetõ
Funkstation, -en   die rádióállomás
Funkversorgung (Sg.)   die lefedettség [mobiltelefon-hálózat]
Fusion, -en   die fúzió/vállalategyesülés/összeolvadás
fusionieren, h. fuzionál
Fusionsfieber, -s (Sg.)   das egyesülési láz
Fusionsgewinn, -[e]s, -e   der fúziós nyereség
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Fusionsverbot, -[e]s (Sg.)   das egyesülési tilalom
Fusionsvertrag, -[e]s, -träge   der egyesülési szerzõdés
führende Position einnehmen (eine) vezetõ pozíciót tölt be/vezetõ szerepet játszik
führende Rolle einnehmen (eine) vezetõ szerepet foglal el/vezetõ szerepet tölt be
Führungskraft, -kräfte   die vezetõ, igazgató/menedzser
Führungsposition, -en   die vezetõ beosztás
Führungsstil, -[e]s, -e   der vezetési/irányítási stílus
Führungszeugnis, -ses, -se   das erkölcsi bizonyítvány
für eine Sache sprechen vmilyen ügy mellett szól
Fürsorge (Sg.)   die gondoskodás/szociális segély

G
Ganztagsarbeit, -en   die fõállás/fõfoglalkozás
Ganztagsbeschäftigung, -en   die fõállás/fõfoglalkozás
Ganztagsjob, -s, -s   der teljes állás
Gaspipeline, -s   die gázvezeték
Geburtenrate, -n   die születési ráta
Gebühr, -en   die díj/illeték
gebührenfrei illetékmentes/-köteles
gebührenpflichtig díj-/illetékköteles
gefährden, h. veszélyeztet
gefragt keresett/kelendõ/kapós
Gegenleistung, -en   die ellenszolgáltatás
Gegensatzpaar, -es, -e   das ellentétpár/antoníma
gegenseitige Verrechnung kölcsönös elszámolás/klíring
gegenwärtig jelenlegi
Gehalt, -[e]s, -hälter   das fizetés/járandóság
Gehaltskonto, -s, -s/-ten   das (a fizetés átutalására nyitott) folyószámla
Gehaltskürzung, -en   die fizetéscsökkentés
Geheimkode, -s, s   der titkos kód
Geheimzahl, -en   die titkos kód/szám
gehören, h. tartozik vhova/vkihez (zu +Dat)
geistig szellemi
Gelände, -s, -   das terület/terep
gelangen, i. eljut (zu+Dat.)
Geld ab|buchen (lassen, (ä), -ie, h. -a-) pénzt (el)könyvel
Geld ab|heben, -o-, h. -o- pénzt kivesz/(számláról) leemel
Geld an|legen, h. pénzt fektet be
Geld beschaffen, h. pénzt elõteremt
Geld ein|zahlen, h. pénzt befizet
Geld investieren, h. pénzt fektet be
Geld leihen, -ie-, -ie-, h. pénzt kölcsönöz (Dat.)
Geld sparen, h. pénzt takarít meg
Geld- und Preisstabilität (die) pénz- és árstabilitás
Geld unterschlagen, (ä), -u-, h. -a- pénzt (el)sikkaszt/(jogtalanul) elsajátít
Geld überweisen, -ie-, h. -ie- pénzt átutal
Geld verdienen, h. pénzt keres
Geld verschwenden, h. pénzt (el)pazarol
Geld vom Konto abheben, -o-, h. -o- számláról pénzt hív le/pénzt vesz fel
Geld waschen, (ä), -u-, h. -a- pénzt mos
Geld wechseln, h. vált
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Geld, -es, [-er]   das pénz
Geldbeschaffung (Sg.)   die (a)z (pénz)eszközök elõteremtése
Geldbörse   die pénztárca
Geldbuße, -n   die pénzbírság/pénzbüntetés
Geldeinlage, -n   die pénzbetét/pénzelhelyezés
Geldentwertung (Sg.)   die infláció/pénzromlás/pénz-elértéktelenedés/pénzrontás
Geldersparnis, -se   die pénzmegtakarítás
Geldfälschung, -en   die pénzhamisítás
Geldmenge, -n   die pénzállomány/pénzmennyiség
Geldschein, -[e]s, -e   der bankjegy
Geldumlauf, -[e]s (Sg.)   der pénzforgalom
Geldverknappung (Sg.)   die pénzszûke/monetáris megszorítás
Geldwäsche (Sg.)   die pénzmosás
Geldwäscherei (Sg.)   die pénzmosás
gelten, (i), -a-, h. -o- vminek/vkinek számít (für +Akk/als) 
gemeinnützige Arbeit verrichten közmunkát végez
Gemeinschaftsinteresse, -s, -n  das közérdek
Gemeinschaftspolitik (Sg.)   die (európai) közösségi politika/az EU politikája
Gemeinschaftsrecht, -s (Sg.)   das közösségi jog
gemischter Betrieb vegyes üzem/vállalat
Generalversammlung, -en   die közgyûlés [Rt., szövetkezet]
Genom, -s, -s   das egy szervezet génbankja
Genossenschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]   (die) korlátolt felelõsségû szövetkezet
Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung   (die) korlátlan felelõsségû szövetkezet
Genossenschaft, -en   die szövetkezet
Genossenschaftsbank, -en   die szövetkezeti bank
Genossenschaftsgesetz, -es, -e   das szövetkezeti törvény
Gerechtigkeit (Sg.)   die igazságosság/jogosság/méltányosság
Gericht, [e]s, -e   das bíróság
gering csekély/kevés/kicsi
geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis [325-Euro-Job]   das 325 eurós foglalkoztatási viszony
Geringverdiener, -s, -   der alacsony keresetû/jövedelmû (ember)
Gesamtausgaben (Pl.) összkiadások
Gesamtbetrag, -[e]s, -träge   der végösszeg/teljes összeg
Gesamthaftung (Sg.)   die egyetemleges felelõsség [(társasági) jog]
gesättigter Markt telített piac
Geschäft abwickeln, h. üzletet lebonyolít/üzletet köt 
Geschäft, -[e]s, -e   das bolt/üzlet/üzlet(kötés)/ügylet
Geschäftsanteil, -[e]s, -e   der üzletrész/üzleti részesedés/törzsbetét [Kft.]
Geschäftsbank, -en   die kereskedelmi bank
Geschäftsbereich, -[e]s, -e   der tevékenységi kör/terület/üzleti terület/vállalati terü-

let/részleg
Geschäftsbericht entgegennehmen, (i), -  (den/einen) az éves jelentést elfogadja [Rt.]
Geschäftsbericht, -[e]s, -e   der (éves) üzleti jelentés/beszámoló [Rt.]/az éves beszámoló

üzleti jelentési része [számvitel]
geschäftsführender Direktor ügyvezetõ igazgató
Geschäftsführer, -s, -   der ügyvezetõ/vállalatvezetõ
Geschäftsführung, -en   die vállalatvezetés/ügyvezetés/vállalatvezetõk/ügyvezetõk/

(csoportja)/üzletvitel/igazgatás
Geschäftsjahr, -[e]s, -e   das üzleti év
Geschäftsrentabilität, -en   die üzleti jövedelmezõség/megtérülés
Geschäftsträger, -s, -   der ügyvivõ [(gazdasági) társaság/diplomácia]
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Geschlecht, -[e]s, -er   das nemzedék/(biológiai) nem
geschlossen zártvégû
Geschlossene AG zárt Rt
geschlossener Fonds  zárt végû befektetési alap
geschlossener Investmentfonds   zártvégû befektetési alap(ok)
geschlossenes Leasing zártvégû lízing
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts [GbR] polgárjogi társaság [Pjt.]
Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]   (die) korlátolt felelõsségû társaság [Kft.]
Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit   (die) jogi személyiségû gazdasági társaság
Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung   (die) korlátlan felelõsségû társaság
Gesellschaft, -en   die társaság/gazdasági társaság/vállalat/társadalom
Gesellschafter, -s, -   der társasági tag/üzlettárs/részvényes
gesellschaftliche Beziehungen (Pl.) társadalmi kapcsolatok
Gesellschaftsgründung, -en   die társaságalapítás
Gesellschaftskapital, -s (Sg.)  das társasági tõke/vagyon
Gesellschaftsname, -ns, -n   der a társaság/cég neve
Gesellschaftsrechnung, -en   die a (nyereség/veszteség)hányad kiszámítása
Gesellschaftsregister, -s, -   das társas cégek jegyzéke
Gesellschaftsschulden (Pl.) társasági adósság
Gesellschaftsstatuten (Pl.) társasági alapszabály
Gesellschaftsverfassung, -en   die társasági/társulati/egyesületi alapszabály(zat)
Gesellschaftsvermögen, -s, -   das társasági vagyon
Gesellschaftsversammlung, -en   die társasági (köz)gyûlés [korlátolt felelõsségû társaság]
Gesellschaftsvertrag, -[e]s, -träge   der társasági alapszabály/szerzõdés
Gesetz erlassen/beschließen   (das/ein) törvényt alkot/hoz
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschänkungen [GWB]   das a versenykorlátozás elleni (szövetségi) törvény, kartelltör-

vény
Gesetz verletzen   (das/ein) megszegi a törvényt
Gesetz, -es, -e   das törvény
Gesetzesverordnung, -en   die törvényerejû rendelet
Gesetzgebung (Sg.)   die törvényhozás
gesetzlich törvényes(en)/törvényszerû/törvénybeli/törvény szerinti
gesetzlich verboten törvény szerint tilos
gesetzlich vorgeschrieben törvényszabta
gesetzlicher Mindestlohn  törvényben megszabott minimálbér
Gesetzlichkeit, -en   die törvényesség
Gesetzumgehung, -en   die a törvény megkerülése/kijátszása
gesetzwidrig törvényellenes/törvénybe ütközõ
Gesetzwidrigkeit, -en   die törvényellenesség/törvénytelenség
Gesundheitswesen, -s (Sg.)   das egészségügy
Getreide, -s, -   das gabona
Getreidebau, -(e)s, -e   der gabonatermesztés
gewährleisten, h. szavatol/jótáll
Gewährung (Sg.)   die nyújtás (hitel)
Gewalt, -en   die erõszak/kényszer/hatalom
Gewerbesteuer, -n   die iparûzési adó
Gewerbesteuer-Freibetrag, -[e]s, -träge   der adómentes összeg az iparûzési adónál
gewerbesteuerpflichtige Gesellschaft iparûzési adó fizetésére kötelezett társaság
Gewerbetreibende, -n, -n   der vállalkozó/iparos
Gewerkschaft, -en   die szakszervezet
Gewinn nach Steuern  der  adózott/adózás utáni nyereség
Gewinn- und Verlustausweis, -es, -e   der eredmény-kimutatás
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Gewinn- und Verlustrechnung, -en   die nyereség- és veszteségelszámolás
Gewinn- und Verlustverteilung, -en   die nyereség- és veszteségfelosztás
Gewinn vor (Abzug der) Steuern  der adózatlan/adózás elõtti nyereség
Gewinn vor Steuer   der adózás elõtti nyereség
Gewinnbeteiligung, -en   die nyereségrészesedés
Gewinnorientierung (Sg.)   die nyereségre törekvés
Gewinnquote, -n   die nyereséghányad/profitráta
Gewinnrate, -n   die nyereséghányad/profitráta
gezeichnetes Kapital  jegyzett tõke
gezielte Ansprache célzott megszólítás
Giftstoffemission , -en   die méreganyag-kibocsátás
Girokonto eröffnen, h.   (das) folyószámlát nyit
Girokonto, -s, -s/-konten   das átutalási betétszámla
Glanz aus|strahlen, h. fénylik/fényes
gläserne Abgeordnete   der/die átvilágított képviselõ/nõ (az üvegzsebnek megfelelõ kifejezés)
Glasfaserkabel, -s, -   das üvegszálas kábel/vezeték
Glasfasertechnik (Sg.)   die üvegszálas technika
Gläubiger, -s, -   der hitelezô
Gläubigerpapier, -s, -e   das hitelpapír
Gleichbehandlung (Sg.)   die azonos elbánás
Gleichberechtigung (Sg.)   die azonos elbírálás
gleichwertig egyenértékû
gleitende Arbeitszeit  die lépcsõzetes munkakezdés/rugalmas munkaidõ 
Gleitzeit (Sg.)   die rugalmas munkaidõ 
global antreten a globalizáció szellemében lép fel
Global Player, -s, -s   der global player [a globalizált gazdaságban érdekelt cég]
globale Aufwärmung   die globális felmelegedés
Globalisierung mit menschlichem Antlitz emberarcú globalizáció
Globalisierungsfalle, -n   die globalizációs csapda
Globalisierungsgegner, -s, -   der a globalizáció ellensége
Globalisierungs-Kritiker, -s, -   der a globalizáció bírálója
Globalisierungsprozess, -es, -e   der globalizációs folyamat
Globalisierungs-These, -n   die globalizációs tézis/tétel
Globalisierungsverteidiger, -s, -   der a globalizáció védelmezõje
Globalisierungszwang, -[e]s, -zwänge   der globalizációs kényszer
Globalplanung, -en   die globális tervezés
Gnadenlosigkeit (Sg.)   die könyörtelenség
Goldene Bulle   die Aranybulla
goldener Mittelweg arany középút
Goldwährung. -en   die aranyalapú valuta
googeln, h. (gegoogelt) a Google keresõben keres
Grafikkarte, -n   die videókártya
Grafikprogramm, -[e]s, -e   das rajzolóprogram [szövegszerkesztés]
Greencard, -s   die munkavállalási engedély [külföldiek számára]
Gremium, -s, -ien   das grémium, bizottság, testület
grenzüberschreitend határokon átívelõ/nemzetközi (szintû)
Grenzüberschreitung (Sg.)   die a határ(ok) átlépése (átvitt értelemben is)
Grille, -n   die tücsök
grob durva
Großhandel, -s (Sg.)   der nagykereskedelem
Grundbedürfnis, -ses, -se   das alapszükséglet
Grundeinstellung, -en   die alapbeállít(ód)ás
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Grundfreibetrag, -[e]s, -träge   der létminimum miatti adómentes összeg
Grundfreiheiten (Pl.) alapvetõ szabadságjogok
Grundgebühr, -en   die telefon-elôfizetési díj
Grundkapital, -s (Sg.)   das alaptõke [Rt.]
Grundlagen schaffen (die) megteremti az alapokat
Grundpfeiler, -s, -   der alappillér
Grundprinzip, -s, -ien   das alapelv
Grundsteuer (Sg.)   die telekadó
Grundstück, -s, -e   das telek
Grundvermögen, -s, -   das törzsvagyon/alaptõke
Grundversorgung, -en   die alapellátás
Grundvertrag, -[e]s, -träge   der alapszerzõdés
Grundwasservorkommen, -s, -   das talajvízkészlet
gründen, h. alapít
Gründer, -s,-   der alapító(tag)
Gründerstaat, -[e]s, -en   der alapító állam
Gründerwelle, -n   die alapítási hullám
Gründung, -en   die alapítás
Gründungsformalitäten (Pl.) alapítási formalitások/szokványok
Gründungskosten (Pl.) alapítási költségek
Gründungsmitglieder (Pl.) alapító tagok
gut laufen jól megy
gutbewährte Modelle jól bevált modellek
guter Ruf jó hírnév
Gutschrift, -en   die jóváírás
günstig kedvezõ/elõnyös/olcsó
Gürtel enger schnallen   (den) összehúzza a nadrágszíjat
Güteraustausch, -[e]s (Sg.)   der árucsere

H
Habenseite (Sg.)   die követel oldal
Habenzins, -es, -en   der betéti kamat
habilitieren, h. habilitál
Hacker, -s, -   der számítógépes kalóz
haftbar sein felelõs valamiért (für+Akk.) 
Haftbarmachung (Sg.)   die (anyagi) felelõssé tétel
haften, h. jótáll/szavatol/felel/kezeskedik (für+Akk.)
Haftie, -, -s   das felragasztható cédula [szövegszerkesztés]
Haftung, -en   die felelõsség/szavatosság (für+Akk.) 
Haftungsbeschränkung, -en   die a felelõsség korlátozása/szûkítése/korlátolt felelõsség
Haftungsbestimmungen (Pl.) a felelõsség(vállalásra) vonatkozó rendelkezések
Haftungsbeteiligung, -en   die önrész/önrészesedés/saját rész
Hai, -[e], -e   der cápa
Halbleiterindustrie (Sg.)   die félvezetôipar
Halbtagsbeschäftigung (Sg.)   die félállás/részmunkaidõs foglalkozás/foglalkoztatás
Halbtagsjob, -s, -s   er fél állás
Handelsbeschränkung, -en,   die kereskedelmi korlátozás
Handelsbilanz (Sg.)   die kereskedelmi mérleg
Handelsbilanzdefizit, -[e]s (Sg.)   das kereskedelmi mérleg hiány
Handelsgesellschaft, -en   die kereskedelmi vállalat
Handelshemmnis, -ses, -se   das a kerekedelem útjában álló akadály
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Handelskammer, -n   die kereskedelmi kamara
Handelspartner, -s, -   der kereskedelmi partner
Handelsregister, -s, -   das cégnyilvántartás/cégjegyzék
Handelsschluss, -[e]s, -schlüsse   der a (tõzsdei) kereskedés vége
Handelsvertrag, -[e]s, -träge   der kereskedelmi szerzõdés
Handelsvolumen, -s, -/-mina   das a kereskedelem volumene/mennyisége
handgeschrieben kézzel írt
Handy, -s, -s   das mobiltelefon
Hardware (Sg.)   die hardware
harte Währung keményvaluta
Hauptabnehmer, -s -   der fõ felvásárló
hauptberufliche Mutterschaft,   die fõállású anyaság
Hauptversammlung, -en   die közgyûlés [részvénytársaság/részvényes betéti társaság]
Haushalt,-[e]s, -e   der (állam)háztartás
Haushaltsdefizit, -s, -e   das (állam)háztartási hiány
Haushaltsdisziplin (Sg.)   die államháztartási fegyelem/szigor
Haushaltssaldo, -s, -s   der költségvetési szaldó
Hausse (Sg.)   die hossz, tõzsdei árfolyam-emelkedés
Haussier, -s, -s   der haussier árfolyamemelkedésre spekuláló spekuláns 
Headhunting, -[s]  (Sg.)   das fejvadászat
Headset, -s, -s   das fejhallgató, headset
Hedgefonds, -, -   der hedgealap(ok)/tõzsdei fedezeti alap(ok)
Hedger   der hedger/tõzsdei fedezeti ügyletkötõ
Heimarbeit, -en   die távmunka
Hemmnis, -ses, -se   das akadály
hemmungslos gátlástalan
Herausforderung, -en   die kihívás
herum|tasten, h. körbetapogat
herunter|laden, (ä), u, h. a letölt
herüber|schwappen, h. begyûrûzik 
Hilfsarbeiter, -s, -   der segédmunkás
hinaus|schieben, o. h. o kitol/elhalaszt
Hindernis, -ses, -se   das akadály
hinter Gitter kommen rács mögé kerül
hinter sich haben befejez/maga mögött tud
Hinweis, -es, -e   der utalás
hinzu|fügen, h. felvesz/hozzáfôz/hozzácsatol [szövegszerkesztés is]
hochentwickelt magasan fejlett
hochfrequent nagyfrekvenciájú
Hochschuldiplom, -s, -e   das fõiskolai diploma
Hochschule, -n   die fõiskola
Hochschulstudium, -s, -dien   das felsõfokú/egyetemi/fõiskolai tanulmányok
Hochschulwesen, -s   das felsõoktatásügy
Hochsteuerland, -[e]s, -länder   das magas adókulcsos ország
hochwertig nagy értékû
hohes Ansehen gewinnen nagy tekintélyre tesz szert
Holding, -s   die holding/holdingtársaság/konszernirányító társaság/tulaj -

do nos/ellenõrzõ vállalat
Holdinggesellschaft, -en   die holding/holdingtársaság/konszernirányító társaság/tulaj -

donos/ellenõrzõ vállalat
Homepage, -s   die home page/honlap
Honorar, -s, -e   das honorárium/tiszteletdíj
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Höhepunkt, -[e]s, -e   der csúcspont
Hörmuschel, -n   die telefonkagyló
Human Development Index, -es, (Sg.)   der az emberi fejlettség indexe/HDI
Humankapital, -s (Sg.)   das emberi erõforrás
Humanressource, -n   die emberi erõforrás (többnyire többesszámban)
Hundesteuer, -n   die ebadó
Hürde, -n   die akadály
Hypothekar, -s, -e    der jelzálog-hitelezô
Hypothekarkredit, -[e]s, -e   der jelzáloghitel/jelzálogkölcsön

I
Ideen umsetzen az ötleteket megvalósítja/érvényre juttatja (in+Akk.)
Ignoranz (Sg.)   die tudatlanság/mûveletlenség/mellõzés
ignorieren, h. nem vesz észre/figyelembe
Illusion, die, -      die illúzió/látszat
im Gegensatz elletétben
im Herzen Europas Európa szívében
im internationalen Vergleich nemzetközi összehasonlításban
im Internet surfen szörfözik az interneten
im Laufe der Geschichte a történelem folyamán
im laufenden Jahr folyó évben/idén
im Minus sein mínuszban van
im Mittelpunkt stehen középpontban áll
im Plus sein pluszban van
im Ruf stehen vminek a hírében áll
im Stich lassen cserben hagy
im Team arbeiten teamben dolgozik
im Vergleich zum Vorjahr az elõzõ évvel összehasonlítva
Image, -[s] (Sg.)   das arculat/imázs
immatrikulieren, h. beiratkozik
Immobilienbestand, -[e]s, -stände   der ingatlanállomány
Immobilienerwerb, -(e)s (Sg.)   der ingatlanszerzés/ingatlanvásárlás
Immobilienfonds, -, -   der ingatlankbefektetési alap
Immobilienmakler, -s, -   der ingatlanügynök/ingatlanközvetítõ
Immobilienregister, -s, -   das ingatlan-nyilvántartás
Immobiliensteuer (Sg.)   die ingatlanadó
Import, -[e]s, -e   der import/behozatal
importieren, h. importál/behoz
in absehbarer Zeit belátható idõn belül
in der Lage sein abban a helyzetben van
in der Regel rendszerint
in Frührente gehen korkedvezménnyel/korengedménnyel nyugdíjba megy
in Höhe der Einlagen a betétek nagysága szerint/nagyságának arányában
in Konkurs geraten/gehen csõdbe jut
in Kraft treten hatályba lép
in Pension gehen nyugdíjba megy/vonul
in Rente gehen nyugdíjba megy/vonul
in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht szociális és gazdasági tekintetben
in Umlauf bringen forgalomba hoz
in Zahlungsverzug kommen fizetési hátralékba kerül
inaktivieren, h. inaktivál
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Index, [e]s, -e/-dizes   der (tõzsde)index/mutató
Indexierung, -en   die indexálás
indikatives Planungssystem „útbaigazításos” tervezési rendszer
indirekte Steuer közvetett adó
Individualrechte (Pl.) egyéni jogok
Industrie, -n   die ipar
Industriellenvereinigung (Sg.)   die a gyárosok szövetsége
Industriestandort, -[e]s, -e   der ipari létesítmények elhelyezése
Industrieunternehmen, -s, -   das ipari vállalat
ineffizient nem hatékony/gazdaságtalan
Inflation (Sg.)   die infláció/pénzromlás/pénzhígulás
Informations- und  Telekommunikationsausrüstung, -en   die információs és telekommunikációs felszereltség/ellátottság
Informationsgesellschaft, (Sg.)   die információs társadalom
Informationsrevolution (Sg.)   die információs forradalom
Informationswirtschaft (Sg.)   die információgazdaság
Inhaberpapier, -s, -e   das bemutatóra szóló értékpapír
inkompatibel összeférhetetlen/inkompatibilis/össze nem egyeztethetõ
Inlandswährung, -en   die nemzeti valuta
Inneres (Sg.) und Justiz (Sg.) belügy és igazságszolgáltatás
Innovationskraft stärken   (die) növeli/fokozza az innovációs képességet
Innovationsorientierung (Sg.)   die innovációs orientálás
innovativ innovatív
Input, -s, -s   der/das input
ins Leben rufen létrehoz
Insolvenz anmelden csõdöt jelent be
Insolvenz, -en   die fizetésképtelenség
Insolvenzantrag, -s, -träge   der a csõdeljárás megindításának kérelmezése
Insolvenzverfahren, -s, -   das csõdeljárás  
installieren, h. installál
Instanz, -en   die hatóság
Institutionalisierung (Sg.) intézményesítés
institutionelle Werbung intézményi reklám
Instrumentarium, -s, -ien   das eszköztár
Integration vollziehen   (eine) az integrációt végrehajtani/keresztülvinni
Integrationsprozess, -es, -e   der integrációs folyamat
integrierter Staatenverbund integrált államszövetség
intelligent intelligens
Intelligenz, (Sg.)...die értelmiségi (réteg)
-intensiv -igényes
Interaktion, -en   die interakciós
Interessenausgleich, -[e]s, -e   der érdekegyeztetés
Internationale Währungsfonds, - (Sg.)   der Nemzetközi Valutaalap
Internet, -s, [-s]   das internet/(elektronikus) világháló
Internetanschluss, -es, -schlüsse   der internetelérés/-csatlakozás
Internet-Banking, [-s], -   das internetes pénzkezelés
Internet-Browser, -s, -   das internet-böngészõ
Internet-Surfer, -s, -   der szörfözô [interneten]
Internetzugang, -[e]s, -gänge   der internetelérés/-csatlakozás
Intervall, -es, -e   das intervallum/köz
investieren, h. befektet
Investition auf der braunen Wiese   die barna mezõs beruházás
Investition auf der grünen Wiese   die zöld mezõs beruházás
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Investition, -en   die befektetés
Investitionen tätigen (die) beruház
Investitionsattraktivität (Sg.)   die beruházásra való késztetés
Investitionsförderung, -en   die a beruházások támogatása
Investitionsgütermesse, -n   die a beruházási javak vására
Investitionshemmnis, -ses, -se   das befektetési akadály
Investitionskapital, -s (Sg.)   das tõkebefektetés/befektetett tõke
Investitionsklima, -s, -(Sg.)   das befektetési légkör/környezet
Investitionswunder, -s, -   das beruházási csoda
Investmentfirma, -firmen   die befektetõ cég
Investmentfonds, -, -   der befektetési alap
Investor, -s, -en   der befektetõ
iPhone, -s, -s   das iPhon
IQ Test, -s, -s   der IQ-teszt
IQ/Intelligenzquotient, -en, -en  der IQ
ISDN-Anschluss, -es, -schlüsse   der ISDN-csatlakozó
ISDN-Modem, -s, -s   das ISDN-modem
Ist-Zustand, -[e]s (Sg.)   der meglévõ/jelenlegi állapot
IuK-Technologie, -n   die információs és kommunikációs technológia

J
Jahreshauptversammlung, -en   die közgyûlés [Rt.]
Jahresüberschuss, -es, -schlüsse  der éves nyereség [Rt.]
jammern, h. siránkozik
Jobbörse, -n   die állásbörze
Jobhopping, -[s] (Sg.)   das gyakori munkahely-változtatás [karrierépítés céljából]
Jobsharing, -[s] (Sg.)   das munkahely és feladatok megosztása több részmunkaidõs

dolgozó között
Jointventure, [-s], -s   das vegyes vállalat/vegyes (tulajdonú) vállalkozás
Joystick, -s, -s   der joystick
Jugendarbeitslosigkeit (Sg.)   die fiatalokat sújtó munkanélküliség
Jungakademiker, -s, -   der fiatal értelmiségi
Juniorkarte, -n   die juniorkártya
juristische Person jogi személy
juristische Person des öffentlichen Rechts közjogi jogi személy
Just-in-Time [JIT] just-in-time [a gyártás, szállítás, raktározás optimális

futamidejét kialakító szervezési módszer]
Just-in-Time-Beschaffung, -en   die just-in-time-beszerzés
Just-in-Time-Produktion   die just-in-time-termelés
Justizbehörde, -n   die igazságügyi hatóság/bíróság
jüngste Analyse (die) a legújabb/legfrisebb elemzés

K
Kabel, -s, -   das kábel
Kabelfernsehen, -s (Sg.)   das kábeltelevízió
Kammer, -n   die kamara/bíróság/bírósági terem/bírói tanács

[jog]/kereskedelmi kamara/(állam)kincstár
Kammergründung, -en   die a kamara megalapítása
Kampf auf Leben und Tod élet-halálharc
Kanake, -n, -n   der/die (abwertend!) vendégmunkás (fôleg török)
Kanal, -s, -näle   der csatorna
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Kanalisation, (Sg.)   die csatornázás
Kandidat, -en, -en, der jelölt
Kandidatin, -nen   die jelölt (nõ)
Kapazitätsauslastung, -en   die kapacitás-kihasználás
Kapazitätserweiterung, -en   die kapacitásnövelés/kapacitásnövekedés
kapazitätssteigernde Investition kapacitásnövelõ beruházás
Kapital aufbringen (új) tõkét elõteremt
Kapital aufnehmen tõkét felvesz
Kapital aufstocken tõkét felhalmoz
Kapital beschaffen (új) tõkét elõteremt
Kapitalanlage, -n   die tõkebefektetés
Kapitalanlageberater, -s, -   der befektetési tanácsadó
Kapitalanteil, -[e]s, -e   der tõkerész
Kapitalbetrag, -[e], -träge,   der tõkeösszeg
Kapitalertragsteuer (Sg.)   die tõkehozadék-adó
Kapitalflucht (Sg.)   die a tõke menekülése/külföldre áramlása
Kapitalgesellschaft, -en   die tõkeegyesülés/tõketársaság
kapitalistischer Betrieb tõkés üzem/vállalat
Kapitalmarkt, -[e]s, -märkte   der tõkepiac
kapitalmäßige Beteiligung (egymást átfedõ) tõke-résztulajdon/kereszttulajdonlás
kapitalmäßige Verflechtung tõke-összefonódás/kereszttulajdonlás
Karenz, -en   die a fizetés/javadalmazás beszüntetése
Karenzjahr, -[e]s, -e   das nem fizetett szabadság [szülés után]
Karriere machen karriert csinál
Karrierechancen (Pl.) karrieresélyek/karrierkilátások
Kartell bilden kartellt képez/alakít/létrehoz
Kartell, -s, -e   das kartell
Kartellamt, -[e]s, -ämter   das kartellhivatal/kartellbíróság
Kartellgesetz, -es, -e   das kartelltörvény
Kartellrecht, -[e]s, -e   das kartelljog
Kassamarkt, -[e]s, -märkte   der azonnali/prompt piac/készpénzes piac
Katasteramt, -[e]s, -ämter,   das földhivatal
KKaufbereitschaft (Sg.)   die vásárlási hajlandóság/készség
Kaufkrafterhöhung, -en   die a vásárlóerõ növelése
Kaufverhalten, -s (Sg.)   das vásárlói magatartás
kausale Bezüge oksági kapcsolat(ok)
Kennwort, -[e]s, -e   das jelszó
Kernaufgabe, -n   die a legfõbb feladat
Kernenergie (Sg.)   die atomenergia
Kernfamilie, -n   die magcsalád/nukleáris család
kidnappen, h. gekidnappt elrabol
Kilometerpauschale, -n   die kilométer-átalány
Kindergarten, -s, -gärten  der óvoda
Kindergeld, -es, -er   das családi pótlék
Kinderkrippe, -n   die bölcsõde
Kindersterblichkeit (Sg.)   die gyemekhalandóság
Kindertagesstätte, -n   die napközi/napközi otthon
Kirchensteuer (Sg.)   die egyházi adó
klagen, h. panaszkodik vmire/vkire/vádol vkit (über +Akk) 
Klärwerk, -[e]s, -e   das tisztító(mû/telep)
Klassenkampfdenken, -s   das osztályharcos gondolkodás
Klauen- und Maulseuche, (Sg.)   die száj és körömfájás járvány
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Klausurarbeit, -en...die zárthelyi dolgozat/zh.
Kleine und mittelständische Unternehmen [KMU] kis- és középes méretû vállalkozások
kleine und mittlere Unternehmen [KMU] (Pl.) kis és közepes vállalkozások
Kleingeld, -es, [-er]   das aprópénz
Kleingewerbetreibende, -n, -n   der kisiparos
kleingewerbliche Genossenschaft kisipari szövetkezet
kleingliedrig felaprózott
Kleinlandwirt, -(e)s, -e   der kisgazda
Klick, -s, -s kattintás
Klimawandel, -s, -   der éghajlatváltozás
Klingelton, -[e]s, -töne   der jelzõhang/telefoncsengés
knacken, h. áttör Börse fejezet/Deutsche Texte Text I: áttöri (a milliár-

dos küszöböt) jelentésben 
knacken, h. feltör ( számítógépes adatot)
knapp an der Hungergrenze közel az éhséghatárhoz
Know-how, -[s]   das know-how
kodieren, h. kódol
Kohäsions- und Strukturfonds, - (Sg.)   der kohéziós és strukturális alap [EU]
Kohlendioxid –s, -e   das szén-dioxid
Kollektivvertrag, -s,-träge   der kollektív szerzõdés
kollidieren, h. ütközik
Kombilohn, -[e]s (Sg.)   der alacsony fizetés esetén a munkaügyi hivatal által folyósí-

tott fizetéskiegészítés
Komitat, -[e]s, -e   das/der megye
Kommanditgesellschaft auf Aktien [KGaA]   (die) betéti részvénytársaság
Kommanditgesellschaft, -en [KG]   die betéti társaság [Bt.]
Kommanditist, -en, -en   der (betéti társaság) kültag(ja)
Kommilitone, -n, -n   der évfolyamtárs
Kommilitonin, -nen   die évfolyamtásnõ
Kommission,-en   die bizottság
Kommunalbetrieb, -[e]s, -e   der (köz)szolgáltató üzem
kommunale Abfälle kommunális hulladék(ok)
Kommunikationsgesellschaft, (Sg.)   die kommunikációs társadalom
Kommunikationsmittel, -s, -   das kommunikációs eszköz
Kommunikationspolitik (Sg.)   die kommunikációs politika
kommunizieren, h. kommunikál
kompatibel kompatibilis
Kompatibilität (Sg.)   die kompatibilitás
Kompetenzerweiterung (Sg.)   die a kompetenciák kiterjesztése
Kompetenzverteilung (Sg.)   die kompetencia-elosztás
kompetitiv versengô
Komplementär, -s, -e   der (betéti társaság) beltag(ja)
Konglomerat, -[e]s, -e   das konglomerátum/vertikálisan szervezett konszern/válla -

lat(csoport)
Konjunkturänderung, -en   die a gazdasági konjunktúra változása
konjunkturelle Arbeitslosigkeit  konjunkturális/ciklikus munkanélküliség
Konjunkturhoch, -s, -s   das fellendülés/konjunktúra/virágzó gazdaság
Konjunkturtief, -s, -s   das gazdasági visszaesés/hullámvölgy/konjunkturális mélypont
Konklusion, -en   die következtetés
Konkurrenten aufkaufen konkurens céget felvásárol
Konkurrenz (Sg.)   die verseny/versengés/konkurencia/versenytárs(ak)
Konkurs anmelden csõdöt jelent be
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Konkurs eröffnen csõdeljárást (el)indít
Konkurs melden csõdöt jelent be
Konkurs, -es, -e   der csõd/fizetésképtelenség/üzleti bukás
Konkursgesetz, -es, -e   das csõdtörvény
Konkursverfahren einstellen, h.   (das) csõdeljárást megszüntet
Konkursverfahren eröffnen, h.   (das) csõdeljárást elkezd
Konkursverfahren, -s, -   das csõdeljárás
Konkursverwalter, -s, -   der csõdgondnok
Konkursverwaltung, -en   die csõdgondnokság
Konsequenz ziehen   die következtetést levon
Konsort|ium, -s, -ien   das konzorcium
konstant halten változatlanul tart
konstruktives Misstrauensvotum konstruktív bizalmatlansági indítvány
Konsumentenkredit, -[e]s, -e   der fogyasztói hitel, áruvásárlási hitel
Konsumentenverhalten, -s (Sg.)   das fogyasztói magatartás
Konsumgüter (Pl.) fogyasztási javak
Konsumgütermesse, -n   die fogyasztási cikkek/javak vására
Konsumrausch, -[e]s, -e   der vásárlási láz/fogyasztási õrület
Kontingent, -[e]s, -e   das hozzájárulás/járulék/részesedés/arányos/kiszabott

rész/keret
Kontingentierung, -en   die hozzájárulást/részesedést megállapít/(be-/fel)oszt
Konto eröffnen, h.   (ein) számlát nyit
Konto sperren, h. számlát zárol
Konto, -s, -s/Konten   das számla/kontó/elszámolás/számadás
Kontoauszug, -[e]s, -züge   der számlakivonat
Kontobesitzer, -s, -   der számlatulajdonos
Kontoeröffnung (Sg.)   die számlanyitás
Kontoführung (Sg.)   die folyószámla-vezetés/számlavezetés
Kontoinhaber, -s, -   der számlatulajdonos
Kontokorrent|konto, -s, -s/-konten   das folyószámla
Kontostand, -[e]s, -stände    der a számla állása/számlaegyenleg
Kontoüberziehung, -en   die számlatúllépés
Kontrahierungspolitik (Sg.)   die szerzõdéskötési politika
Kontrolle der Exekutive (Sg.)   die a végrehajtó hatalom ellenõrzése
Konvergenztheorie (Sg.)   die konvergengiaelmélet
Konvertierbarkeit (Sg.)   die konvertálhatóság/valuta-átválthatóság
konvertieren, h. konvertál
Konzentration auf das Kerngeschäft a fõ tevékenységre/fõ üzletágra történõ összpontosítás
Konzern, -s, -e   der konszern
Konzernehe, -n   die konszernegyesülés/két konszern „egybekelése”
Konzertzeichner, -s, -   der tõzsdespekuláns új kibocsátású részvényekkel spekuláló
Kopie, -n die másolat
Kopieren von Musik-CDs zenés CD-k másolása
Kopieren von Programmen programok másolása
koppeln, h. kapcsol
Korrektur, -en   die korrektúra
korrupt korrupt/megvesztegethetõ/romlott
Korruption bloß|stellen... (die) támadja a korrupciót
Kostendruck, -[e]s (Sg.)   der költségnyomás
Kostenersparnis, -se   die költségmegtakarítás
kostenlos díjtalan
Kostensenkung (Sg.)   die költségcsökkentés/a költségek mérséklése/lefaragása
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Kostenüberwälzung (Sg.)   die a költségek áthárítása
Kostenvorteil, -s, -e   der költségelõny
kostspielig költséges
kotieren, h. jegyez a tõzsdén 
Körperschaft, -en   die testület/társulat/társaság/jogi személy [jog]
Körperschaftsgesetz, -es, -e  das     Társasági Törvény
Körperschaftssteuer, -n   die társasági adó
Krankenkasse, -n  die betegsegélyezõ pénztár
Krankenpflichtversicherung (Sg.)   die kötelezõ egészségbiztosítás
Krankenstand, -[e]s, -stände  der betegállomány
Krankenversicherung (Sg.)   die betegbiztosítás
kreativ kreatív
Kreativität (Sg.)   die kreativitás
Kredit auf|nehmen, (i), -a-, h. -o- (einen) kölcsönt/hitelt vesz fel
Kredit gewähren, h. (einen) hitelt ad/nyújt (Dat.)
Kredit kündigen, h. (den) hitelt/kölcsönt felmond
Kredit sperren, h. (den) hitelt/hitelkeretet befagyaszt/zárol
Kredit tilgen, h. (den) hitelt törleszt
Kredit, -s, -s   der hitel
Kreditbestand, -[e]s, -stände   der hitelállomány
Kreditbewilligung, -en   die a hitel rendelkezésre bocsátása/engedélyezése
Kreditfähigkeit (Sg.)   die hitelképesség
Kreditgeber, -s, -   der hitelnyújtó
Kreditgewährung, -en   die hitelnyújtás
kreditieren, h. hitelez/meghitelez/hitelt nyújt
Kreditinstitut, -[e]s, -e   das hitelintézet
Kreditkarte, -n   die hitelkártya
Kreditnehmer, -s, -   der hitelfelvevõ/adós
Kreditrahmen, -s, -   der hitelkeret
Kreditrate, -n   die törlesztõrészlet
Kreditvergabe, -n   die hitelezés/hitelnyújtás
Kreditwürdigkeit (Sg.)   die hitelképesség/pénzügyi megbízhatóság/bonitás
Krippe, -n   die bölcsõde
krisengeschüttelt a válságok által megtépázott
Krisenmanagement, -s, [-s]   das válságmenedzsment/válságkezelés
Kulturgutschein, -[e]s, -e   der kultúra utalvány
Kundenbetreuung (Sg.)   die vevõgondozás
Kundendienst, -[e]s, -   der vevõszolgálat/ügyfélszolgálat
Kundenorientierung (Sg.)   die vevõorientáltság
Kundensegment, -[e]s, -e   das vásárlói/vevõi szegmens
Kundenterminal, -s, -s   der/das bankkártya-leolvasó terminál
Kundenwerbung (Sg.)   die a vásárlók toborzása
Kundenzufriedenheit (Sg.)   die vevõi elégedettség/a vevõk megelégedettsége
Kunstdünger, -s, -,   der mûtrágya
Kunstgeld, -[e]s, -[er]   das mesterséges pénz
Kurs, -es, -e   der árfolyam
Kursanstieg, -s, -e   der árfolyam-emelkedés
Kursauftrieb, -[e]s (Sg.)   der árfolyamfelhajtás
Kurseinbuße, -n   die árfolyamveszteség
Kursentwicklung, -en   die tõzsdei irányzat/tendencia, árfolyamtrend
Kurserholung (Sg.)   die az árfolyamok megerõsödése/újra emelkedõ árfolyamok
Kursfall, -[e]s, -fälle,   der árfolyamesés
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Kursgewinn, -[e]s(Sg.)   der árfolyamnyereség
Kurs-Gewinn-Verhältnis, -ses, -se [KGV]   das árfolyam-nyereség arány
kursierendes Geld forgalomban lévõ pénz
Kursmakler, -s, -   der tõzsdei alkusz/bróker
Kursrisiko, -s, -s/-risiken   das árfolyamkockázat
Kursrückgang, -s, -gänge   der árfolyamesés/árfolyamzuhanás
Kursschwankung, -en   die árfolyam-ingadozás
Kurssteigerung, -en   die árfolyam-emelés
Kurssturz, -stürze   der árfolyamzuhanás
Kursverlust, -[e]s, -e   der árfolyamveszteség
Kurzarbeit (Sg.)   die csökkentett munkaidõ
Kurzwahl (Sg.)   die rövid hívás/tárcsázás [elôre beprogramozott szám hívása]
kündigen, h. felmond (Akk.)/felmond vkinek (Dat.)
Kündigungsfrist, -en   die felmondási (határ)idõ
Kündigungsschutz, -es (Sg.)   der felmondás elleni védelem
künftig   a jövõben
Kürzung, -en   die csökkentés

L
Lagerhaltung (Sg.)   die raktározás, készletezés
lahm legen, h. megbénít [szövegszerkesztés is]
lancieren, h. bevezet/lendületbe hoz
Länderbericht, -[e]s, -e   der országjelentés
Länderspezifik|um, -s/-a   das országspecifikum
länderspezifisch országspecifikus
länderspezifische Unterschiede országspecifikus különbségek
Landessparkasse, -n   die Országos Takarékpénztár/OTP
Landeswährung, -en   die hazai valuta, nemzeti valuta
Landschaftsschutz, -es (Sg.)   der tájvédelem
langfristig hosszú távú/hosszú távon
langwierig hosszadalmas
Langzeitarbeitslose, -n, -n   der/die tartósan munkanélküli (személy)
Langzeitarbeitslosigkeit (Sg.)   die tartós munkanélküliség
Laptop, -s, -s   der laptop
Lärmbelastung (Sg.)   die zajterhelés
Lärmschutz, -[e]s,  (Sg.)   der zajvédelem
Laser, -s, -   der lézer
Laserprinter,-   der lézerprinter/lézernyomtató
Lastschrift, -en   die megterhelés
Lastschrift, -en   die terhelés
laufendes Konto folyószámla
Laufzeit, -en   die futamidõ
laut Entwicklungsplan a fejlesztési terv szerint
Lautsprecher, -s, -   der hangszóró
Lautstärke (Sg.)   die hangerõsség
leasen, h. geleast lízingel
Leasing, -s, -s   das lízing/bérbeadás/bérbe vétel/(tartós) bérlet
Leasinggeber, -s, -   der lízingbe adó/bérbeadó
Leasinggebühr, -en   die lízingdíj
Leasingnehmer, -s, -   der lízingbe vevõ/bérlõ
Lebensbereich, -[e]s, -e   der életszféra
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Lebensdauer (Sg.)   die élettartam
Lebenserwartung (Sg.)   die várható élettartam
Lebenshaltungskosten (Pl.) megélhetési/létfenntartási költségek
Lebensniveau, -s (Sg.)   das életszínvonal
Lebensqualität, -en   die életminõség
Lebensraum, -[e]s, -räume   der élettér
Lebensstandard, -[e]s (Sg.)   der életszínvonal
Lebensstil, --[e]s, -e   der életstílus
Lebensverhältnisse (Pl.) életkörülmények/életviszonyok
Lebenszufriedenheit (Sg.)   die elégedettség az életben
Lebewesen, -s, -   das élõlény
Ledersack, -[e], -säcke   der bõrzsák
lediglich csak/csupán/pusztán/egyedül
Lehrling, -s, -e   der tanonc
Lehrstelle, -n   die szakmunkástanuló-állás/gyakornoki hely/állás
Lehrstellensuchende, -n, -n   der/die továbbtanulni szándékozó
Lehrstuhl, -s, -stühle   der tanszék
Leiharbeit (Sg.)   die szerzõdéses/ideiglenes munka/kikölcsönzött/kölcsönadott

dolgozó munkavégzése
Leiharbeiter, -s, -   der kikölcsönzött/kölcsönadott/szerzõdéses munkás
Leiharbeitsfirma, -men  die munkaerõ-kölcsönzõ cég
Leistungfähigkeit, -en   die munkabírás/teljesítõképesség/kapacitás
Leistungsbereitschaft, -en   die teljesítõ készség
Leistungsbilanzstörungen (Sg.) a folyó fizetési mérleg zavarai
Leistungsfähigkeit (Sg.)   die teljesítõképesség
Leistungskraft (Sg.)   die teljesítõképesség
Leistungsstipendium, -s, …dien   das tanulmányi ösztöndíj
Leistungsstreben (Sg.)   das teljesítmény-orientáltság
Leitprinzip, -s -ien   das irányelv, vezérelv
Leitung, -en   die vezeték/vonal
Leitwährung, -en   die kulcsvaluta/vezérvaluta
Leitzins, -es, -en   der jegybanki alapkamat/irányadó kamat(láb)
Libertinage, -n   die szabadosság
Lieferant, -en, -en   der szállító
Lieferbedingungen (Pl.) szállítási feltételek
Liefertermin, -s, -e   der szállítási idõpont/határidõ
Lieferung, -en   die szállítás/szállítmány
Limit, -s, -s/-e   das limit
limitieren, h. limitál
Liquidität (Sg.)   die likviditás
Lizern, -en   die licenc
Lochkarte, -n   die lyukkártya
Logistik (Sg.)   die logisztika
Lohn- und Gehaltsempfänger (Pl.) bérbõl és fizetésbõl élõk
Lohnabzug, -(e)s, -züge   der munkabért terhelõ levonás(ok)
Lohnempfänger, -s, -   der bérbõl élõ
Lohnkosten (Pl.) bérköltségek
Lohnkürzung, -en   die bércsökkentés/fizetéscsökkentés
Lohnnebenkosten (Pl.) járulékos bérköltségek
Lohnsteuer (Sg.)   die béradó
Lohnvorteil, -s, -e   der bérelôny
Lohnzusatzkosten (Pl.) a munkabérek járulékai/közvetett munkaerõ-költségek
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Lombardkredit, -[e]s, -e   der lombardhitel
löschen, h. töröl
LPG Iandwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft  die tsz/termelõszövetkezet
lukrativ jól jövedelmezõ/kifizetõdõ/nyereséges

M
Mafia, -s   die mafia
Mafioso, -[s], -si   der mafiózó
Magnetstreifenkarte, -n   die mágneskártya
Mailbox (Sg.)   die mailbox/postaláda
Makler, -s, -   der bróker/alkusz
Maklerbüro, -s, -s   das brókeriroda/ügynökség
Maklergebühr, -en   die ügynöki/brókeri/alkuszi jutalék
Maklerprovision, -en   die ügynöki/brókeri/alkuszi jutalék
Management-Weiterbildung, -en   die menedzser-továbbképzés
Mangel, -s, Mängel  der hiány/szükség
Mangelberuf, -s, -e   der hiányszakma
mangelnde Rechtssicherheit (die) hiányos jogbiztonság
manipulieren, h. manipulál
Mannschaft, -en   die csapat
Marke, -n   die márka/védjegy/márkajel/árunév/márkázott termék/áru
Markenartikel, -s, -   der márkás áru/márkázott/védjegyezett termék
Markenfamilie, -n   die márkacsalád
Markenimage, -[s] (Sg.)   das márka imázsa
Markenname, -ns, -n   der márkanév
Markenservice, - (Sg.)   der márkaszerviz
Markentreue (Sg.)   die márkahûség
Markenware, -n   die márkázott áru/termék
Markenzeichen, -s, -   das védjegy/márkajelzés
Marketing, -[s] (Sg.)   das marketing
Marketingberatung (Sg.)   die marketing-tanácsadás
Marketinginstrument, -[e]s, -e   das marketingeszköz 
Marketinginstrumentarium, -s, -rien   das marketingeszközök/piackutatási és értékesítési eszköztár
Marketing-Mix   der marketingmix
Marketingplanung (Sg.)   die marketingtervezés
Marketingstrategie, -n   die marketingstratégia
markieren, h. bejelöl (pl. vkit az IWIW-en)
Markt erschließen (den/einen) piacot feltár
Marktanalyse (Sg.)   die piacelemzés
Marktanteil sichern   (den) biztosítja a piaci részesedést
Marktanteil, -[e]s, -e   der piaci részesedés
Marktattraktivität (Sg.)   die piaci vonzerõ
Marktaufsicht (Sg.)   die piacfelügyelet
Marktbearbeitung betreiben megdolgozni a piacot
Marktbedarf, -[e]s (Sg.)   der piaci igény/kereslet
Marktbeobachtung (Sg.)   die piacmegfigyelés
Märkte erschließen (új) piacokat tár fel
Markterfordernis, -ses, -se   das piaci követelmény
Markterschließung  (Sg.)   die a piac megszerzése/meghódítása
Marktforschung (Sg.)   die piackutatás
Marktforschungsinstitut, -[e]s, -e   das piackutató cég/intézet
Marktführer, -s, -   der piacvezetõ [cég]
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Marktgegebenheiten (Pl.) piaci adottságok
Marktglobalisierung, -en   die piacglobalizálás/-globalizáció
Marktlücke, -n   die piaci rés/hézag/speciális/kielégítetlen kereslet
Marktnische, -n   die piaci rés/hézag/speciális/kielégítetlen kereslet
Marktorientierung (Sg.)   die piaci szemlélet
Marktsegmentierung, -en   die piacszegmentálás
Markttransaktion, -en   die piaci tranzakció
Markttransparenz (Sg.)   die a piac átláthatósága/tiszta piaci viszonyok
marktwirtschaftliche Tendenzen (Pl.) piacgazdasági tendenciák
maschinengeschrieben géppel írt
Masse, -n   die tömeg
Massenarbeitslosigkeit (Sg.)   die tömeges munkanélküliség
Massenentlassung, -en   die tömeges elbocsátás
Massenproduktion, -en   die tömeggyártás
Maßnahmenpaket, -[e]s, -e intézkedési csomag
Maßstab, -[e]s, stäbe   der mérték/méretarány
Master, (Sg.)...der 3 éves képzést abszolvált hallgató
Maus, Mäuse   die egér
Mauspad, -s, -s   das egérpad
Maut, -en   die autópályadíj
Medienlandschaft (Sg.)   die reklámhordozók/médiumok összessége
Medienwerbung (Sg.)   die médiahirdetés/sajtóreklám
Medium, -s, -ien/ia   das média
Meeting,-d, -s   das értekezlet
Mehrheitsaktionär, -s, -e   der többségi részvényes/fõrészvényes
Mehrschichtarbeit (Sg.)   die többmûszakos munkarend
Mehrwertsteuer (Sg.)  die általános forgalmi adó/áfa
mehrwertsteuerfrei áfamentes/nulla áfakulcsos
meiner Ansicht nach véleményem szerint
Meinungsbeeinflussung (Sg.)   die vélemény befolyásolása
Meinungsführer, -s, -   der csoport véleményvezetõje
Meistausführungsprinzip, -s (Sg.)   das a legtöbb kötés biztosításának elve
mengenmäßig mennyiségi
Menschenrechte (Pl.) emberi jogok
Menü, -s, -s   das menü [szövegszerkesztés is]
mieten, h. bérel
Mikroprozessor, -s, -en   der mikroprocesszor
Milchwirtschaft, -en   die tejtermelõ gazdaság/tejgazdaság
Minderheitsaktionär -s, -e   der kisebbségi részvényes
minderjährig kiskorú
Mindest(grund)kapital, -s (Sg.)   das (törvényben elõírt) minimális alaptõke-szükséglet
Mindestlohn, -es, -löhne   der minimálbér
Mindestverdienst, -es, -e   der minimálbér/-kereset
Mineralölsteuer (Sg.)   die az olajszármazékok jövedéki adója
Miniaturisierung, -en   die kicsinyítés/miniatürizálás
Ministerpräsident, -en, -en miniszterelnök
Misserfolg,- [e]s, -e   der kudarc
missgünstig irigy/kedvezõtlen
mit Abstand der erste/größte messze a legelsõ/legnagyobb
mit ausländischer Beteiligung külföldi érdekeltségû/részesedésû
mit großem Abstand mehr lényegesen több
mit zehn Prozent beteiligt sein értékpapír/mely egy portfoliónak tíz százalékát teszi ki
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Mitbesitz, -es, -e   der társtulajdon/társbirtoklás
Mitbesitzer, -s, -   der társtulajdonos
Mitbestimmung (Sg.)   die (a munkavállalók) beleszólási/részvételi joga
Mitbewerber, -s, -   der versenytárs/társpályázó
Miteigentum, -s (Sg.)   das társtulajdon/társbirtoklás
Miteigentümer, -s, -   der társtulajdonos/tulajdonostárs
miteinbeziehen, -o-, h. -o- bevon
Mitgliedschaft beantragen   (die) a tagságot kérelmezi
Mitgliedschaft, -en   die tagság
Mitspracherecht, -[e]s(Sg.)   das beleszólási/részvételi jog
Mitteilung, -en   die közlés
mittelfristig középtávú/középtávon
Mittelland (Sg.)   das Közép-Svájc Svájc középsõ, alacsonyabb része
Mittelschicht, -en   die (társadalmi) középréteg
Mittelstand, -[e]s, -stände   der középosztály [szociológia]/kis és középméretû vállalkozá-

sok
mittelständisch középosztálybeli/kis és középvállalkozásra jellemzõ/ahhoz

tartozó
Mitunternehmer, -s, -   der üzlettárs/társvállalkozó/vállalkozótárs [Kft.]
Mobbing, -[s] (Sg.)   das munkahelyi zaklatás/szekálás
mobil mobil/mozgékony
mobil telefonieren, h. mobilon telefonál
Mobilfunk- und Internetanbieter, -s, -   der mobiltelefon- és internetszolgáltató
Mobilfunk, -s (Sg.)   der mobiltelefonrendszer
Mobiltelefon, -s, -e   das mobiltelefon
Modeberuf, -s, -e   der divatszakma
Modem, -s, -s   der/das modem
Modifizierung, -en   die módosítás
Monatsgehalt, -s, -gehälter   das havi fizetés
monetär monetáris/pénzügyi/pénz-
Monitor, -s, -en   der monitor
monströs monstrum/hatalmas
Montanunion (Sg.)   die Montánunió
Motherboard, -s, -s   das alaplap
Motivationsbrief, [e]s, -e   der motivációs levél
Motivationsstruktur, -en   die (az egyes ember) motivációs szerkezet(e)
Motivforschung (Sg.)   die motívum-kutatás
Mousepad, -s, -s   das egérpad
Mp4-Player, -s, -   der Mp4 lejátszó
MSN [The Microsoft Network] das a Microsoft internetes portálja
multifunktionell multifunkcionális
multiplizieren, h. szorozni/megszorozni
Muttergesellschaft, -en   die anyavállalat/többségi tulajdonos/részvénytöbbséggel ren-

delkezõ vállalat
Mutterhaus, -es, -   das anyaház/központ [kereskedelem]/anyai ház
Mutterschaftsgeld, -(e)s, -[er]   das szülési segély/anyasági segély/juttatás
Mutterschaftshilfe, -n   die anyasági segély [szülés elõtti és utáni társadalombiztosítá-

si juttatás]
Müll, -s, (Sg.)   der szemét
Müllabfuhr (Sg.)   die szemétszállítás
Mülldeponie, -n   die szemét-/hulladéklerakodó (hely)
Müllentsorgung  (Sg.)   die szemétszállítás/-eltakarítás/hulladék ártalmatlanítás
Münze, -n   die érme
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N
nach der Gemeinschaftsnorm a közösségi/uniós norma szerint
nach wie vor úgy, mint azelõtt/továbbra is
nach|weisen, -ie-, h. -ie- (be)bizonyít/igazol (Akk.)/rábizonyít vkire vmit

(Dat.+Akk.)
Nachfolgestaat, -es, -en   der utódállam
Nachfrage (Sg.)   die kereslet (nach+Dat.)
nachhaltige Entwicklung fenntartható fejlõdés
Nachhaltigkeit (Sg.)   die tartósság/fenntarthatóság
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, (ä), -ie, h. -a- üzenetet hagyni az üzenetrögzítõn
Nachricht übermitteln, h. (eine/die) üzenetet küld/átad/közvetít
Nachricht, -en   die hír/üzenet
Nachrichtenmittel (Pl.) hírközlõ eszközök
Nachrichtenübermittlung (Sg.)   die hírközlés
Nachschuss, -es, -schüsse   der kiegészítõ befizetés/pótbefizetés/pótfedezet
Nächstenliebe (Sg.)   die felebaráti szeretet
nachteilig hátrányos
Nachtragshaushalt, -[e]s, -e   der pótköltségvetés
nahöstlich közel-keleti
Nahrungsmittelherstellung, -en   die élelmiszer-elõállítás
namentlich név szerint/nevezetesen
Nationalökonomie (Sg.)  die közgazdaságtan/nemzetgazdaságtan/makro- és mikro-

ökonómia
natürliche Person, -en   die természetes személy
Nebenfachrichtung, -en...die mellékszakirány
neidisch irigy
nennenswert említésre méltó
Nennwert, -[e]s, -e   der névérték/címletérték
Netz, -[e]s, -e   das hálózat
Netzetikette,   (Sg.) netikett
netzübergreifend az egész hálózatra kiterjedôen
Netzwerk, -es, -e   das hálózat
neu starten újraindít [szövegszerkesztés is]
neue Posten schaffen (Pl.) új posztokat teremt
Neuemission, -en   die új kibocsátású értékpapír
Neugeborene, -n, -n   das újszülött
Neugründung, -en   die újraalapítás
Neustart, -es, -s   der újraindítás
Neuverschuldung   die államadósság/költségvetési hiány
Neuverschuldung, -en   die új hitelfelvétel
Nichtmitglieder (Pl.) az unión kívüli országok/nem tagországok
Nickname, -s, -s   der nick/nickname/becenév
nieder|lassen, (ä) -ie-, h. -a- (sich) letelepszik
Niederlassung gründen   (eine) vállalkozást/kirendeltséget alapít
Niederlassung, -en   die letelepedés/telephely/lerakat/kirendeltség/fiók/képviselet
Niederlassungsabkommen, -s, -   das letelepedést/helyi üzleti tevékenységet biztosító megállapo-

dás
Nischenstrategie, -n   die a piaci rés kitöltésére alapozott stratégia
Nominalkapital, -s (Sg.)   das alaptõke/jegyzett tõke [Rt.]
Nominallohn, -[e]s, -löhne   der nominálbér
Nostrifizierung, -en   die honosítás
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Nostrifizierungsprüfung, -en, die különbözeti vizsga
Notar, -[e]s, -e   der közjegyzõ
notariell beglaubigen/beurkunden közjegyzõ által hitelesít
Notebook, -s, -s   das notebook/laptop
Notenbank (Sg.)   die jegybank
Notlösung, -en   die kényszermegoldás/szükségmegoldás
notwendig szükséges/szükségszerû
Nulltarif, -s (Sg.)   der díjmentesség
Numerus clausus, -   der zárt szám
Nutzen/Risiko Relation haszon/kockázat arány
Nutzfahrzeugindustrie (Sg.)   die haszonjámûgyártás/-ipar
Nutznießer, der haszonélvezõ
Nutzung, -en   die használat, használás/hasznosítás
Nutzungsvertrag, -[e]s, -träge   der használatbavételi szerzõdés/hasznosítási szerzõdés

O
Oberassistent, -en, -en   der adjunktus
Obergesellschaft, -en   die anyavállalat/holdingtársaság/tulajdonos/ellenõrzõ válla-

lat [a konszernen belül]
Oberschicht, -en   die (társadalmi) felsõréteg
obligatorisch kötelezõ
offen nyíltvégû/nyílt 
Offene AG   die nyilvános Rt
offene Handelsgesellschaft [OHG] közkereseti társaság
offene Stelle   szabad/megüresedett/betölthetõ állás
offener Fonds   nyílt végû befektetési alap
offenes Leasing nyíltvégû lízing
Offerte, -n   die ajánlat/kínálat
Off-shore-Geschäft, -[e]s, -e   das off-shore ügylet
Online-Broking, -s   das komputeres/távkereskedés a tõzsdén 
Online-Werbung (Sg.)  die on-line reklám
Opponent, -en, -en   der opponens
Opposition, -en   die ellenzék
Option, -en   die opció/elõvételi jog
Optionsgeschäft, -[e]s, -e   das opciós ügylet/kötés
ordnungsregulierend rendszerszabályzó
Ortsgespräch, -es, -e   das helyi beszélgetés
Ostöffnung der EU (die) az EU nyitása kelet felé
Outdoor-Werbung (Sg.)   die kültéri reklám
Output, -s, -s   der output
Ozonloch, -[e]s, -löcher   das ózonlyuk
Ozonschicht, -en   die ózonréteg

Ö
öffentliche Abstimmung (die) nyílt szavazás
öffentliche Beschaffung, -en   die közbeszerzés
öffentliche Dienstleistungsbranchen állami szolgáltató ágazatok
öffentliche Förderungsprogramme állami fejlesztési programok
öffentliche Hand közkéz
öffentliche Urkunde közokirat
öffentliche Verwaltung  közigazgatás
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öffentlicher Notar közjegyzõ
öffentliches Recht közjog
Öffentlichkeitsarbeit (Sg.)  die a közönségkapcsolatok ápolása/public relations tevékeny -

ség, PR
öffentlich-rechtlich közjogi/közszolgálati
öffentlich-rechtliche (juristische) Person köztestület/közjogi testület/közjogi jogi személy
ökonomischer Prozess der Konvergenz (der) a konvergencia/közeledés gazdasági folyamata
Ökosteuer (Sg.)   die környezetvédelmi adó
Ölentfärbung, (Sg.)   die olajszõkítés
Ölvorkommen, -s, -   das olaj-elõfordulás/olajlelõhely

P
pachten, h. bérel
Pager, -, -s   der pager/csipogó/személyhívó
paraphieren, h. parafál/aláír
paritätische Mitbestimmung  paritásos/arányos beleszólási jog
Passiva (Pl.) forrás/passzíva
Passivseite, -n   die forrásoldal
Passwort, -es, -¨er   das password/jelszó
patentrechtlich szerzõjogilag
Pauschale (Sg.)   die átalány(összeg)/átalánydíj/átalányfizetés
Pauschalsteuer, -n   die átalányadó
PC, -s, -s   der személyi számítógép
Pendler, -s, -   der ingázó
PenDrive, -s, -s   der pendrive
per E-Mail verschickt
per Saldo per szaldó/egyenlegként/kiegyenlítésül
Peripheriegeräte,   (Pl.) perifériás eszközök
permanent folyamatos/permanens
Personal abbauen munkaerõt/személyzetet leépít
Personal einstellen munkaerõt felvesz/alkalmaz
Personal, -s (Sg.)   das személyzet
Personalabbau, -[e]s (Sg.)   der létszámleépítés
Personalabteilung, -en   die személyzeti/munkaügyi osztály
Personalchef, -s, -s   der személyzeti fõnök
Personalcomputer,-s (PC)   der személyi számítógép
Personalien (Pl.) személyi adatok
Personalkosten (Pl.) személyi jellegû költségek
Personalpolitik (Sg.)   die humánpolitika/munkaügyi politika
Personeneinkommensteuer (Sg.)   die személyi jövedelemadó/szja/SZJA
Personengesellschaft, -en   die személyegyesülés/személyegyesülés jellegû társaság/sze -

mélyegyesítõ társaság
Personenruffunkanlage, -n   die pager/csipogó/személyhívó
Personenvereinigung, -en   die személyek egyesülése/társulása
persönlich haftender Gesellschafter személyileg felelõs társasági tag
Pfandbrief, -[e]s, -e   der záloglevél/jelzáloglevél/kötvény
Pfleger, -s, -   der ápoló
Pfund, -s   das font
Pfusch, -es (Sg.)   der fusimunka
pfuschen, h. fusizik
Phantomfirma,-en   die fantomcég
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PhD Student, -en, -en   der PhD hallgató
PhD, (Sg)   der PhD
Piepser, -s, -   der pager/csipogó/személyhívó
Plakatwand, -¨e   die plakátfelület/hirdetõtábla
Planwirtschaft (Sg.)   die tervgazdaság
platzen, i. szétpukkad/széttörik/szétpattan
Pleite gehen, ging Pleite, i. Pleite gegangen csõdbe megy
Politikansatz, -es, -¨e   der politikai szándék/kezdeményezés/hajlandóság
politische und wirtschaftliche Wende  die politikai és gazdasági rendszerváltozás
populär népszerû
Portefeuille, -s, -s   das tárca ( miniszteri)
Portemonnaie, -s, -s   das pénztárca
Portfolio, -s, -s   das portfólió
Postwurfsendung, -en   die a postaládába dobott DM-levél/-szórólap
prägen, h. ver [pénzt]
Praktikant, -en, -en   der gyakornok
Praktikantin, -nen   die gyakornok(lány)
Praktikum, -s, -ka   das szakmai gyakorlat/gyakorlat/praktikum
Prämie, -n   die jutalom/prémium/díj
Präsentation, -en   die bemutatás/az eredmények bemutatása/prezentálása
Präsident, -en, -en   der elnök
Praxis, -xen   die gyakorlat/orvosi praxis/ügyvédi praxis
Praxisgebühr, -en   die vizitdíj
PR-Berater, -s, -   der PR-tanácsadó
Preisdifferenzierung (Sg.)   die árdifferenciálás/aktív árpolitika
Preisgestaltung (Sg.)   die árképzés
preisgünstig jutányos áron
Preis-Leistungs-Verhältnis, -ses, -se   das ár-teljesítmény arány
Preispolitik (Sg.)   die árpolitika
Preisstabilität (Sg.)   die árstabilitás
Preissteigerung, -en   die áremelés
Preisvergleich, -s, -e   der árösszehasonlítás
preiswert jó áron/megéri az árát/jutányos áron
Premier, -s, -,   der miniszterelnök
Premierminister, -s, -,   der miniszterelnök
Primärforschung (Sg.)   die primer kutatás
Printer, -s, -   der printer/nyomtató
Printmedium, s, -ien/ia   das nyomtatott médium
Printwerbung (Sg.)   die nyomtatott reklám
Prinzip der Gleichbehandlung az egyenlõ/azonos elbánás elve
Privatanleger, -s, -   der egyéni befektetõ/magánbefektetõ
privater Betrieb magánvállalat
privates Recht magánjog
Privatkonkurs, -es, -e   die magáncsõd
Privatvermögen, -s   das magánvagyon
Probezeit, -en   die próbaidõ
Probleme bereiten (Pl.) problémákat okoz
Produktbeschaffenheit (Sg.)   die termékjellemzõk
Produkteinführung, -en   die a termék bevezetése [a piacra]
Produktgestaltung (Sg.)   die terméktervezés/a termék formatervezése/kiszerelése
Produktionskosten (Pl.) gyártási/termelési költségek
Produktionsmobilität (Sg.)   die a termelés mobilitása
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Produktionsstätte, -n   die gyártóhely/gyártóbázis
Produktlebenszyklus, -, -zyklen   der termék életciklusa
Produktpolitik (Sg.)   die termékpolitika
Produktpositionierung (Sg.)   die termékpozicionálás
Produktvermarktung, -en   die termékértékesítés/a termék piacra dobása
produzieren, h. termel
produzierendes Gewerbe  feldolgozó ipar
Professor, -s, -en   der professzor/egyetemi tanár
profitabel rentábilis/nyereséges
profitieren, h. profitál/hasznot húz (von+Dat.)
'Programm des lebenslangen Lernens'   das Egy életen át tartó tanulás programja'   
programmgesteuert programvezérelt 
programmieren, h. programoz
Programmierer, -s, -   der programozó
Programmiersprache, -n   die programnyelv
progressiv gestaffelt lépcsõzetesen emelkedik/progresszíven rendezett
progressive Steuer progresszív/sávos adó
Projektvolumen, -s (Sg.)   das a projekt/terv(ezet) nagysága/mérete/volumene
Promotion, -en   die doktori fokozat megszerzése
promoviert doktorált
Prospekt, -[e]s, -e   der prospektus/terméktájékoztató
Protektionismus, (Sg.)   der protekcionizmus
protektionistisch protekcionista
Protokoll, -s, -e   das jegyzõkönyv
Prozess optimieren   (einen), h. a folyamatot optimalizálja
Prüfung ablegen, h. vizsgázik/vizsgát letesz
Prüfung, -en   die vizsga
Public Relation [PR] (Sg.) a közönségkapcsolat ápolása/PR 

Q
qualifizierte Arbeitskräfte (Pl.) szakképzett munkaerõ
Qualitätsnormen entsprechen   (den) megfelel a minõségi szabványoknak/normáknak/köve tel -

ményeknek (Dat.)
Qualitätsprodukt, -[e]s, -e  das márkás/minõségi termék
Quartal, -s, -e   das negyedév
Quellensteuer (Sg.)   die forrásadó
Quote, -n   die kvóta

R
Rabatt, -[e]s, -e   der árengedmény/árkedvezmény
Rahmen ausschöpfen kimeríti a keretet
Rahmenbedingung, -en   die keretfeltétel
Rajk-László-Fachkollegium Rajk László Szakkollégium
rangieren, h. rang(sor)ban van/elhelyezkedik
rapid[e] rohamos 
Rat, -es, -Räte   der tanács
ratifizieren, h. ratifikál/államközi szerzõdést jóváhagy/megerõsít/tör -

vény be iktat
Ratifizierung (Sg.)   die ratifikálás
Rationalisierung, -en   die ésszerûsítés/racionalizálás/a termelékenység javítása
Ratschlag, -[e]s, -schläge   der tanács
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rechnen, h. (sich) kifizetõdik
Rechner, -s, -   der számológép/számítógép/computer
Rechnungsprüfung, -en   die könyvvizsgálat/revízió
rechtliche Person, -en..die jogi személy
Rechtsform, -en   die jogi forma
Rechtsharmonisierung (Sg.)   die jogharmonizáció
Rechtspersönlichkeit, -en   die jogi személyiség/jogalanyiság
Rechtsstreitigkeit, -en   die jogvita
recyceln, h. újrahasznosít
Recycling, -s, -e   das újrahasznosítás
Reduktionswerbung (Sg.)   die leszálló ágban lévõ termék reklámozása
Referendum über den Beitritt a csatlakozásról tartott népszavazás
Referendum, -s, -den/da   das népszavazás
Referenz, -en, -en   die referencia
Referenzbrief, -[e]s, -e  der referencialevél
Referenzwertspanne, -n   die referenciaérték tartomány
Reform, -en   die reform
Reformen vorantreiben   (die) a reformokat elõmozdítja
regeln, h. szabályoz
regenerative Energien megújuló/megújítható energiák/enegiaforrások
Regenwald, -es, -wälder   der esõerdõ
Regierbarkeit der EU az EU kormányozhatósága
Regierung, -en   die kormány
Regierungsentscheidung, -en   die kormánydöntés
Regierungserlass, -es, -e/-erlässe   der kormányrendelet
Region, -en   die régió
regional regionális
Regionalismus, - (Sg.)   der regionalizmus
registrieren, h. regisztrál
regressiv csökkenõ 
Regulierung eines Versicherungsfalls  die a biztosítási esemény rendezése
reichhaltig bõséges
Reifeprüfung,-en   die érettségi
reine Marktwirtschaft tiszta piacgazdaság
Rekordtief, -s, -s   das negatív rekord
Rektor, -s, -en   der rektor
Relation, -en   die arány/reláció
Rendite, -n   die hozam/megtérülés(i ráta)
renditestark magas hozamú
Renner, -s, -   der sláger (a piacon)
rentabel rentábilis/nyereséges
Rentabilität (Sg.)   die jövedelmezõség/rentabilitás
Rentenfonds, -, -   der nyugdíjalap
Rentenversicherung (Sg.)   die nyugdíjbiztosítás
Rentenversicherungsbeitrag, -s, -träge   der nyugdíjbiztosítási hozzájárulás
Reservewährung, -en   die tartalékvaluta
Responserat, -s, -e   das válasz
Ressourcenausnutzung (Sg.)   die erõforrások kiaknázása
Ressourcenverbrauch, -[e]s, (Sg.)   der forrásfelhasználás
resultieren, h. ered/következik (aus+Dat.)
revolvierender Kredit rulírozó hitel
Revolvingkredit, -[e]s, -e   der rulírozó hitel 
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Rezession (Sg.)   die (gazdasági) visszaesés/lassulás/hanyatlás/recesszió
RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe)   der KGST
rigoros szigorú
Rigorosum, -s, -en   das szigorlat
Rinderwahn(sinn), (Sg.)   der BSE/kergemarhakór
Risiko (das)/Risiken (die) klein halten a kockázatot alacsonyan tartja
Risikoabsicherung (Sg.)   die a kockázat (le)fedezése/biztosítása
risikoarm alacsony/csekély kockázatú
Risikobereitschaft (Sg.)   die készség a kockázatra
Risikokapital, -s (Sg.)   das kockázati tõke
Risikostreuung (Sg.)   die kockázatmegosztás
rohstoffarm nyersanyagban szegény
Romandie (Sg.)   die „francia Svájc” Svájc nyugati kantonjai
rote Zahlen schreiben ráfizetésesen/veszteségesen mûködik
Router, -s, -   der router
Römische Verträge (Pl.) Római Szerzõdések
Rufablehnung (Sg.)   die hívás-elutasítás
Rufumleitung (Sg.)   die hívás-átirányítás
Rundfunksender, -s, -   der rádióadó
Rundfunksendung, -en   die rádióközvetítés
Rübenbau, -(e)s, -e   der répatermesztés
Rückruf, -es, -e   der visszahívás
Rück|stand/Rück|ständig elmaradott
Rückvergütung, -en   die megtérítés/visszatérítés/megtérítési igény
Rückzahlung, -en   die visszafizetés/-térítés
rückzahlungsfähig hitelképes/visszafizetésre képes

S
Sabbatjahr, -[e]s, -e   das pihenõév
Sachbereich,-[e]s, -e   der szakterület
Sacheinlage, -n   die apport
Sachgüter (Pl.) Sachwert dologi javak/eszközök
Sachverständigenkommission, -en   die szakértõi bizottság
saisonale Arbeitslosigkeit  idényjellegû/szezonális (jellegû) munkanélküliség
Satellit, -en, -en   der mûhold
Scanner, -s, -   der szkenner
Schadensbegrenzung (Sg.)   die a károk csökkentése
schändlich szégyenletes
Schattenwirtschaft (Sg.)   die árnyékgazdaság/feketegazdaság
Schatzanweisung, -en   die kincstárjegy
Scheck einlösen   (einen) csekket bevált
Scheck, -s, -s   der csekk
scheinbar látszólag
Scheinfirma, -men   die fiktív cég/fantomcég
scheitern, i. zátonyra fut/csôdöt mond
Schenkungssteuer, -n   die ajándékozási adó
Schere, -n   die olló
Schicht, -en   die réteg
Schichtarbeit (Sg.)   die többmûszakos munkarend
Schichtung, -en   die rétegzõdés
Schifffahrtsvertrag, -[e]s, -träge   der hajózási szerzõdés
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Schikane, -n   die bosszantás/zaklatás/joggal való visszaélés
Schlagloch, -löcher   das kátyú
Schlagzeile, -n   die (nagybetûs) fej-/címsor/vezércím
Schlichtung, -en   die elintézés/egyeztetés/elsimítás/egyengetés
Schlupfloch, -[e]s, -löcher   das kiskapu
Schlüsselkraft, -¨e   die kulcsfontosságú munkaerõ
Schlüsselkräfte entlassen kulcsfontosságú munkaerôt bocsát el
Schlüsselqualifikation, -en   die kulcskvalifikáció
Schlüsselzins, -es, -e   der jegybanki alapkamat (NZZ cikk)
Schmiergeld, -[e]s, -er   das kenõpénz
Schnäppchen, -s, -   das jó vásár
schneller Zugriff gyors elérés/gyors hozzáférés
Schnelligkeit (Sg.)   die gyorsaság
Schnittstelle, -n   die kapcsolódási pont
schnurlos vezeték nélküli
Schonfrist, -en   die haladék/halasztás
schreibgeschützt írásvédett
schrittweise Öffnung des Arbeitsmarktes (die) a munkaerõpiac fokozatos megnyitása
schuften, h. gürcöl/gürizik
Schulabschluss, -ses, -schüsse   der iskolai végzettség
Schuld, -en   die tartozás/adósság
Schuldner, -s, -   der adós
Schuldpapier,-s, -e   das adóskötelezvény
Schuldverschreibung, -en   die kötvény
Schulergebnis, -ses, -se   das tanulmányi eredmény
Schutz der Minderheiten   (der) a kisebbségek védelme/kisebbségvédelem
Schutzgemeinschaft, -en   die védegylet
Schutzzoll, -[e]s, -zölle   der védõvám
schwache Investitionstätigkeit gyenge beruházási tevékenység
schwanger terhes
Schwangerschaft, -en   die terhesség
Schwankung, -en   die ingadozás
Schwarzarbeit (Sg.)   die feketemunka
schwarze Zahlen schreiben gazdaságosan/nyereségesen mûködik/nyereséges/nyere -

séget könyvel el
Schweißer, -s, -   der hegesztõ(munkás)
Schwellenland, -[e]s, -länder   das küszöbország/újonnan iparosodott (fejlõdõ) ország
Schwerbehindertengesetz, -es (Sg.)   das a csökkent munkaképességûek foglalkoztatására vonatko-

zó törvény
Sehnsucht (Sg.)   die sóvárgás/vágy
Sekundärforschung (Sg.)   die szekunder kutatás
Selbstanzeige, -n   die önrevízió
Selbstauskünfte (Pl.) vagyonnyilatkozat [hitelfelvételhez]
Selbstverwaltung, -en, die önkormányzat
Selbstzufriedenheit, (Sg.)   die önelégedettség
Semester, -s, -   das szemeszter
Seminar, -s, -e   das szeminárium
Seminararbeit, -en   die szemináriumi dolgozat
senken, h. csökkent/leszállít/süllyeszt
Senkung der Inflationsrate (die) inflációs ráta csökkentése
Server, -s, -   der szerver
sich erhöhen, h. emelkedik/nõ
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sich steigern, h. fokozódik/emelkedik
sich vermindern, h. csökken
sich Zeit lassen nem siet/kényelmeskedik
sicher|stellen, h. biztosít/rögzít/megállapít
Sicherheitsstandard, -s, -s   der biztonsági intézkedés/norma
sichern, h. biztosít/biztonságba helyez
Signal, -s, -e   das jel
Silikon-Tal, -[e]s , (Sg.)/Silikon-Valley, -s, (Sg.)   das Szilikonvölgy
SIM-Karte, -n   die SIM-kártya
simsen, h. SMSezik
simsen, sich die Finger wund sebesre SMS-ezi a kezét
sinken, -a-, i. -u- csökken
sinkende Reallöhne csökkenô reálbérek
Sinnestäuschung, -en   die érzéki csalódás
Sitz, -[e]s, -e   der székház/székhely
Skaleneffizienz, (Sg.)   die mérethatékonyság
skeptisch einschätzen szkeptikusan/kétkedõen értékel/megbecsül
skontieren, h. pénztári/készpénzfizetési (ár)engedményt ad/szkontót ad

[a számla értékébôl]/levon
Skonto, -s, -s   der/das készpénzfizetési árengedmény/pénztári engedmé-

ny/szkontó/levonás
Slogan, -s, -s   der jelmondat/szlogen
SMS [Short Message Service]   das SMS
SMSen, h. SMSezik
Sockelarbeitslosigkeit, -en   die természetes munkanélküliség
Software (Sg.)   die software
Solidaritätsabgabe, -n   die szolidaritási adó
Sollseite (Sg.)   die tartozik oldal
Sollzins, -es, -en   der hitelkamat
Sonderaufgabe, -n,   die különleges feladat
Sonderposten, -s, -   der rendkívüli tétel
Sonderregelung, -en   die külön szabályozás
Sondervergütung, -en   die külön díjazás/jutalom
Sonderziehungen (Sg.) különleges lehívások
Sonderziehungsrecht, -[e]s, -e   das különleges lehívási jogok
Sorgenkind der EU (das) ami az EU-nak a legnagyobb/legtöbb gondot okozza
Sorgenkind, -[e]s, -er   das sok gondot okozó gyermek/ügy
Sortiment, -s, -e   das választék/termékválaszték/áruválaszték/áruskála/szor -

timent
souverän szuverén/önálló
Souveränität, (Sg.)   die szuverenitás
Sozialabgabe, -n   die szociális járulék
soziale Gerechtigkeit társadalmi igazságosság
soziale Schieflage egyenlõtlen szociális helyzet
Sozialhilfe (Sg.)   die szociális segély
Sozialpartnerschaft (Sg.)   die szociális partnerség
Sozialstruktur (Sg.)   die társadalmi szekezet
Sozialversicherungsbeitrag, -[e]s, -träge   der társadalombiztosítási járulék
Sozialwissenschaft, -en  die társadalomtudomány
Spamfilter, -s, -,   der spamszûrõ
Spanne, -n,   die (ár)rés
Sparbuch, -[e]s, -bücher   das betétkönyv
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Sparkasse, -n   die takarékpénztár
Sparkurs, -es, -e   der takarékossági irányelv/megszorító politika
Sparpaket, -s -e   das takarékossági csomag
Sparquote, -n   die megtakarítási ráta
Sparte, -n   die terület/üzletág/szakág/szektor/divízió
Speicher, -s, -   der memória
speichern, h. (unter) tárol/(el)ment 
Spekulant, -en, -en   der spekuláns
Spekulationsökonomie, -n   die spekuláción alapuló gazdaság
spekulieren, h. auf+Akk spekulál
Spionage, -   die kémkedés
Spitzenreiter, -s, -   der élen járó/éllovas
Spitzensteuersatz, -es, -¨e   der legmagasabb adókulcs
Spitzenverdiener, -s, -   der csúcskeresõ/kiemelkedõ fizetésû személy
Spot, -s, -s   der reklámszöveg rádióban, TV-ben
spottbillig potom áron/potom pénzért
sprengen, h. szétfeszít/felrobbant/(be-/fel)tör
Sprit, -es, -e   der üzemanyag/benzin
Staatliche Vermögensagentur    die Állami Vagyonügynökség
staatlicher Zuschuss állami támogatás
Staatsanleihe, -en   die államkötvény
Staatsbeamte, -n, -n, der állami közalkalmazott
Staatsbeamtin, -nen   die állami közalkalmazott (nõ)
Staatsexamen, -s, -mina...das államvizsga
Staatsgut, -[e]s, -güter   das állami gazdaság
Staatskasse, -n   die államkincstár
Staatsquote, (Sg.)   die a költségvetés átcsoportosításának mértéke [a GDP-hez vi -

szo nyítva]
Staatsschatzkammer, -n   die államkincstár
Staatssekretär, -s, -e   der államtitkár 
Staats-und Regierungschefs (Pl.) állam- és kormányfõk
Staatsverschuldung, -en   die államadósság
Staatsverwaltung (Sg.)   die államigazgatás
Stabilisierungsmaßnahme, -n   die stabilizációs intézkedés
Staffelsteuer, -n   die progresszív/sávos adó
Stammaktie, -n   die törzsrészvény
Stammkapital, -s (Sg.)   das törzstõke [Kft.]
Standardisierbarkeit (Sg.)   die sztenderdizálhatóság
ständig állandó
ständige Vertretung   die állandó képviselet
Standort suchen   (einen) helyet/helyszínt keres magának
Standort, -[e]s, -e   der hely/elhelyezkedés/telephely
Standortattraktivität, -es, -en   die a telephely vonzereje/vonzóképessége
Standortattraktivitätsindex, (es), -e/dizes   der telephely-alkalmassági mutató
Standortvorteil, -[e]s, -e   der pozícióelõny
Standortwahl, -en   die a telephely kiválasztása
starke Export-Orientierung (die) erõs export-irányultság
Steckenpferd, -es, -e   das vesszõparipa
steigen, -ie, i.-ie- nõ
steigend növekvõ/fokozódó
steigender Kurs  növekedõ/emelkedõ árfolyam
steigern, h. növel/(fel)emel/fokoz/(sich) fokozódik/növekszik/nô
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Stelle, -n   die állás
Stellenabbau, -[e]s (Sg.)   der munkaerõ-csökkentés/leépítés
Stellenangebot, -[e]s, -e   das állásajánlat
Stellenausschreibung, -en,   die álláshirdetés/állás kiírása
Stellenbewerbung, -en   die álláspályázat
Stellenbörse, -n   die állásbörze
Stellensuche, -n  die álláskeresés
Stellenwechsel, -s, -   der állásváltoztatás
Stellenwert, -[e]s, -e   der helyiérték
stellvertretend helyettes
Steuer ab|ziehen, -o-, h. –o- (die) adót levon
Steuer auferlegen   (Dat.) (eine) adót kivet vkire/vmire
Steuer ein|heben, -o-, h. –o- adót kivet vkire/vmire
Steuer ein|nehmen adóztat/adót (be)szed
Steuer ein|treiben adót behajt
Steuer entrichten adót fizet/leró
Steuer erheben , -o-, h. –o- (auf + Akk). adót kiró vkire/vmire
Steuer erstatten, h. adót visszatérít
Steuer hinterziehen, -o-, h. –o- (die) adót csal
Steuer nach|zahlen, h.  adót pótlólag befizet
Steuer sich rückerstatten lassen, (-ä-,) -ie, h. -a adót visszaigényel
Steuer- und Abgabenbelastung, die adó- és járulékteher
Steuer- und Finanzamt,   das APEH
Steuerabzug, -[e]s, -züge   der a kifizetõ általi adólevonás, a forrásadó levonása
steuerabzugsfähig  leírható az adóalapból
Steueramt, -[e]s, -ämter   das adóhivatal
Steueraufkommen, -s, -   das adóbevétel(ek)
Steuerausfall, -[e]s, -fälle  der adójövedelem-kiesés
steuerbegünstigt adókedvezményre jogosító/kedvezményes adózású
Steuerbegünstigung, -en   die adókedvezmény
Steuerbehörde, -n   die adóhatóság/adóhivatal
Steuerbelastung, -en   die adóterhelés/adóteher
Steuerbemessungsgrundlage, -n   die adóalap/az adókivetés alapja
Steuerberater, -s, -   der adótanácsadó
Steuerberechnung, -en   die adókivetés/az adókiszámítás alapja
Steuerberechnungsgrundlage,   die adóalap
Steuerbescheid, - [e]s, -e der  adókivetés
Steuerbürger,-s, -   der adófizetõ állampolgár
Steuerdelikt, -[e]s, -e   das adózási vétség
Steuereinnahmen (Pl.) adóbevételek
Steuerentlastung, -en   die adókedvezmény/adóelengedés
Steuerentlastungsgesetz,   das az adómentességre vonatkozó törvény
Steuererhöhung, -en   die adóemelés
Steuererklärung abgeben   (eine) adóbevallást tesz/benyújt
Steuererklärung, -en   die adóbevallás/adónyilatkozat
Steuererlass, -es, -e/-lässe  der adóelengedés
Steuerermäßigung, -en   die adócsökkentés/adókedvezmény
Steuerertrag, -s, -träge   der adóbevétel
Steuerfahnder,-s, -   der adónyomozó
Steuerfahndung, -en   die adónyomozás/adóvizsgálat
Steuerflucht, -en   die adómenekülés/adócsalás/adóelkerülés
Steuerflüchtling,-e,   der adócsaló
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steuerfrei adómentes
Steuerfreibetrag, -(e)s, -¨e   der adómentes összeg(határ)
steuerfreies Einkommen adómentes jövedelem
Steuergerechtigkeit, (Sg.)   die méltányos adózás
Steuergutschrift, -en   die adójóváírás
Steuerharmonisierung (Sg.)   die adóharmonizáció
Steuerhinterziehung, -en   die adócsalás
Steuerkarte, -n   die adókártya
Steuerklasse, -n   die adókulcs/adóosztály/adósáv
Steuerlast, -en   die adóteher
Steuermehraufkommen, -s, -   das adóbevétel-többlet
Steuermoral (Sg.)   die adómorál/adófizetési morál
Steuernachzahlung, -en   die az adóhátralék megfizetése/önrevízió
Steueroase, -n   die adóparadicsom/adómenedék
Steuerparadies,-e das adóparadicsom
Steuerpflicht, -en   die adókötelezettség
steuerpflichtig adóköteles
steuerpflichtiges Einkommenß adóköteles jövedelem/adóalap
Steuerprüfung, -en   die adóellenõrzés
Steuerrecht, -(e)s (Sg.)   das adójog
Steuerreform, -en   die adóreform
Steuerrückerstattung, -en   die adóvisszatérítés
Steuersachverständige, -n, -n   der/die adószakértõ
Steuersatz, -es, -sätze   der adókulcs
Steuerschätzung, -en   die adóbecslés
Steuerschraube anziehen (die) szorít az adóprésen
Steuerschraube, -n   die adóprés
Steuersenkung, -en   die adócsökkentés/adómérséklés
Steuersubjekt, -(e)s, -e   das adóalany
Steuersystem, -s, -e   das adórendszer
Steuerüberwälzung, -en   die adóáthárítás
Steuervergünstigung, -en   die adókedvezmény
Steuervergütung,-en   die    adójóváírás
Steuervorauszahlung, -en   die adóelõleg-fizetés
Steuerzahler, -s, -   der adófizetõ
Stich, -[e]s, -e   der szúrás/szúrt seb
Stichprobe, -n   die szúrópróba
Stichprobenverfahren, -s (Sg.)   das mintavétel
stiften, h. alapít/létrehoz/alapítványt tesz [jog]
Stiftung, -en   die alapítvány
Stiftungsurkunde, -n   die alapító okirat
sti(l)l|legen, h. pihentet (pl. termôföldet)/ugaron hagy/parlagon hagy
stiller Gesellschafter csendestárs
stiller Teilhaber csendestárs
Stil(l)legung, -en   die pihentetés/ugaron hagyás/parlagon hagyás
Stilllegung eines Betriebes  a vállalat bezárása
stimmen, h. szavaz vmire/vkire (für +Akk)
Stimmung, -en   die hangulat
Stipendium der Ungarischen Republik das Köztársasági Ösztöndíj
Stipendium, -s, …ien   das ösztöndíj
Storch, -[e]s, Störche   der gólya/elsõéves egyetemista
Strafrecht, -[e]s, -e   das büntetõjog
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Straßen- und Schienenbau, -[e]s (Sg.)   der út- és vasútépítés
Strategie anwenden (die) stratégiát alkalmaz
Strategie, -i|en   die stratégia
strategische Vorteile stratégiai elônyök
strategischer Erfolgsfaktor stratégiai sikertényezõ
streuen, h szétszór
Streuverlust (Sg.)   der szóródási veszteség
Streuwerbung (Sg.)   die szórt/nem szelektív reklám(ozás)
Strohmann, -[e]s, -männer stróman 
Stromerzeugung (Sg.)   die áramtermelés
strukturelle Arbeitslosigkeit  strukturális/tartós munkanélküliség
strukturelle Reformen (Pl.) szerkezeti  reformok
Strukturwandel, -s (Sg.)   der szerkezetváltás
Student, -en, -en...der hallgató/egyetemista
Studentendarlehen, -s, - das diákhitel
Studentenheim, -s, -e kollégium
Studentenkredit, -[e]s, -e   der diákhitel
Studentin, -nen...die hallgatónõ/egyetemista lány
Studienbuch, -es, -bücher  das index/leckekönyv
Studiengang, -es, -gänge   der évfolyam
Studiengebühr, -en   die egyetemi/fõiskolai tandíj
Studienjahr, -s, -e évfolyam
Studienrichtung, -en   die szakirány/választott szak
Studierende, -n, -n   der/die egyetemi/fõiskolai hallgató
Stufensteuer, -n   die sávos adó
Stundenlohn, -[e]s, -löhne   der órabér
stürmisch viharos
stürzen, i. zuhan
Subprimekredit, -[e]s, -e   der jelzáloghitel  
Subsidiarität (Sg.)   die szubszidiaritás
Subunternehmer, -s, -   der alvállalkozó
suchen, h. keres 
Suchfunktion, -en   die keresõfunkció/-program
Suchmaschine, -n   die keresõ rendszer
Suchprogramm, - s, -e   das keresõprogram
Sumpfboden, -s, -böden   der ingovány/mocsár
supranationales Handeln nemzetek feletti tevékenység
surfen, h. szörfözik [vízen/interneten]
Symbol, -s, -e   das szimbólum [szövegszerkesztés is]
Synergie, -n   die szinergia/(pozitív) együtthatás
Synergieeffekt, -(e)s, -e   der szinergiahatás
Systemwechsel, -s, -   der rendszerváltás

T
Tabaksteuer (Sg.)   die a dohánytermékek (jövedéki) adója
tabellarisch táblázatos
tagen, h. ülésezik
Tagesmutter, -mütter   die mások gyerekére/gyerekeire a saját lakásán felügyelõ sze-

mély
tangieren, h. érint
Tarif, -s, -e   der díjszabás

szoszedet:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:59 Oldal 57



NÉMET – MAGYAR

Tarifabkommen, -s, -   das kollektív bérszerzõdés/bérmegállapodás
Tarifabschluss, -es, -schlüsse   der kollektív bérszerzõdés/bérmegállapodás
Tarifautonomie, -n   die a kollektív béralku szabadsága
Tariflohn, -[e]s, -löhne   der kollektív szerzõdés szerinti bér(ek)
Tarifpartner (Pl.) béralkupartnerek
Tarifpolitik (Sg.)   die tarifapolitika/bérpolitika
Tarifrunde, -n   die kollektív bértárgyalás-forduló
Tarifverhandlungen (Pl.) kollektív bértárgyalások
Tarifvertrag, -[e]s, -träge   der kollektív szerzõdés
Taschengeld, -[e]s, -er   das zsebpénz
Tastatur, -en   die billentyûzet/klaviatúra
Taste, -n   die billentyû
tätig sein tevékenykedik/mûködik/dolgozik
tätigen, h. eszközöl/véghez visz
Tausch, -es, Täusche  der csere
täuschen, h. csal/megtéveszt/becsap/félrevezet
Tauschgeschäft, -[e]s, -e   das csereüzlet/barterüzlet/kompenzációs ügylet
Team, -s, -s   das team/csapat
Teamarbeit, -en   die teammunka/csapatmunka
Teamgeist, -[e]s, (Sg.)   der csapatszellem
Teamleiter, -s, -   der teamvezetõ
Teamwork, -s   das teammunka/csapatmunka
Techniker- und Ingenieurausbildung (Sg.)   die technikus- és mérnökképzés
Technologieeinsatz, -es (Sg.)   der a technológia alkalmazása
Technologietransfer, -s (Sg.)   der a technológia átadása/technológiatranszfer
Teilhafter, -s, -   der (betéti társaság) kültag(ja)
Teilnahme, -n   die részvétel
Teilstudium, -s, -en   das részképzés
Teilzeitarbeit, -en   die részmunkaidõs foglalkoztatás
Teilzeitarbeitnehmer, -s, -   der részmunkaidõben dolgozó munkavállaló
Teilzeitbeschäftigte, -n, -n   der/die részmunkaidõben dolgozó munkavállaló
Teilzeitjob, -s,- s   der részmunkaidõs állás
Telearbeit, -en   die távmunka
telefaxen, h. faxol, faxot küld
Telefon, -s, -e   das telefon
Telefonanruf, -es, -e   der telefonhívás
Telefonanschluss, -es, -schlüsse   der telefoncsatlakozás
Telefonat, -es, -e   das telefonbeszélgetés/telefonüzenet/-hívás
Telefonautomat, -en, -en   der telefonautomata
Telefongesellschaft, -en   die telefontársaság
Telefongespräch, -es, -e   das telefonbeszélgetés
Telefonieren mit Handy, h. mobilon telefonál
Telefonieren über Festnetz, h. vezetékesen telefonál 
telefonieren, h. telefonál
telefonisch telefonon, telefon útján
Telefonkarte, -n   die telefonkártya
Telefonleitung, -en   die telefonvonal
Telefonmarketing, -[s] (Sg.)   das telemarketing
Telefonnetz, -es, -e   das telefonhálózat
Telefonnummer, -n   die telefonszám
Telefonrechnung, -en   die telefonszámla
Telefonsteckdose, -n   die telefoncsatlakoztató aljzat
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Telefonteilnehmer, -s, -   der telefon-elôfizetô
Telefonverbindung, -en   die telefonösszeköttetés
Telefonzelle, -n   die telefonfülke
Telefonzentrale, -n   die telefonközpont
Telemarketing telefonos direktmarketing
Tendenz aufweisen (eine) tendenciát mutat
Termin vereinbaren (einen ~) megállapodik egy idõpontban
Terminbörse, -n   die határidõs tõzsde
Termineinlage, -n   die határidôs betét
Termingeschäft, -(e)s, -e   das határidõs ügylet/üzlet/kereskedelem
Terminhandel, -s (Sg.)   der határidõs kereskedelem
Terminmarkt, -(e)s, -märkte   der határidõs piac/határidõs tõzsde
Testseite drucken tesztoldalt nyomtat
textbasiert szöveg-alapú
Textverarbeitungsprogramm, -es, -e   das szövegszerkesztô program
Tierhaltung, -en   die állattartás
Tilgung (Sg.)   die törlesztés/visszafizetés/kiegyenlítés
Tintenstrahldrucker,-   der tintasugaras nyomtató
Tochtergesellschaft, -en   die leányvállalat
Tochterunternehmen, -s, -   das leányvállalat
Trading, -s (Sg.) das trading
Tragfähigkeit (Sg.)   die teherbíró képesség
Transaktion, -en   die üzleti tranzakció/ügylet/kereskedelmi mûvelet
transferable Währung transzferábilis valuta
Transformationsstaat, -es, -en   der a volt szocialista országok
Transistor, -en   der tranzisztor
transnationaler Konzern  transznacionális konszern
transnationales Unternehmen transznacionális vállalat/a nemzeti méreteket meghaladó

vállalat/tõkéjét és ellenõrzését tekintve nemzeti jellegû,
de a valóságban már nemzetközi vállalat

transparent átlátható
Transparenz (Sg.)   die átláthatóság/áttekinthetõség
Transport, -[e]s, -e   der szállítás/szállítmányozás/közlekedés
Treibhauseffekt, -[e]s (Sg.)   der üvegházhatás
Trendumkehr, -s, -e   die a trend/az irányzat (meg)változása/megfordulása
Trendwende, -n   die a trend/az irányzat (meg)változása/megfordulása
Treuhand, (Sg)   die vagyonügynökség
Treuhandanstalt, -en   die állami vagyonügynökség Németország közigazgatásában
Treuhandgesellschaft, -en   die vagyonügynökség
Triebkraft, -kräfte   die hajtóerõ
Trinkgeld, -[e]s, -er   das borravaló
Trojaner, -s, -   trójai (~faló) (Itt: számítógépes vírus neve)
Trust, -[e]s, -e/-s   der tröszt
trügerisch csaló(ka)/csalfa
tummeln, h. sich sürög-forog/nyüzsög

U
um eine Stelle bewerben (sich) állást megpályáz (um+Akk.) 
um|stellen, h átállít
um|wandeln, h. átalakít
Umbruch, -[e]s -brüche   der (forradalmi) átalakulás/rendszerváltozás
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umfassen, h. átfog
Umfeld, -[e]s (Sg.)   das (társadalmi) háttér/környezet
Umfrage, -n   die körkérdés, közvélemény-kutatás
Umfrage, -n,   die közvéleménykutatás
Umsatzrendite, -n   die árbevétel-arányos nyereség, 
Umsatzrückgang, -(e)s (Sg.)   der forgalomcsökkenés
Umsatzschwelle von 1 Mrd. EUR (eine) a forgalom 1 mrd. eurós küszöbe
Umsatzsteuer (Sg.)   die forgalmi adó
Umsetzung (Sg.)   die megvalósítás/valóra váltás
Umstrukturierung, -en   die átszervezés/szerkezetváltás
umverteilen, h. újra eloszt
Umverteilung (Sg.)   die (központi) költségvetési újraelosztás
umweltfeindlich környezetre ártalmas
umweltfreundlich környezetbarát
Umweltinfrastruktur, -en   die környezeti infrastruktúra
Umweltminister, -s, -   der környezetvédelmi miniszter
Umweltschäden (Pl.) környezeti károk
Umweltschutz, -es (Sg.)   der környezetvédelem
Umweltzerstörung (Sg.)   die környezetrombolás/környezetkárosítás
Umwerben, a, h. o reklámmal megcéloz [célcsoportot]
unausweichlich elkerülhetetlen
unbeschränkt nem korlátozott/korlátlan
unbesetzte Stelle  szabad/megüresedett/betölthetõ állás
unerschöpfliches Füllhorn kifogyhatatlan bõségszaru
unerwünscht nem kívánatos
Unfallversicherung (Sg.)   die balesetbiztosítás
unfruchtbar terméketlen
ungelernt képzetlen/tanulatlan/iskolázatlan
ungestört nem zavarva/zavartalanul
ungewollt akaratlan/akaratán kívüli
Universalbank, -en   die univerzálbank/több cél bank/többfunkciós bank
Universität, -en   die egyetem
Universitätsdiplom, -s, -e...das egyetemi diploma
unlängst nemrég
Unordnung, -en   die zûrzavar/rendetlenség
unter Kontrolle bringen ellenõrzés alá von
unterbewerten, h. alulértékel/lebecsül
Unterbewertung   die alulértékelés/alábecslés
Unterdeckung (Sg.)   die fedezetlenség
Unterlagen (Pl.) iratok/dokumentumok
Unterlassungsklage, -n   die abbahagyás iránti kereset
Unternehmen, -s, -   das vállalat
Unternehmensberater, -s, -   der vállalati tanácsadó
Unternehmensgewinn, -(e)s, -e   der vállalati/vállalkozási nyereség
Unternehmensimage, -[s] (Sg.)   das a vállalat arculata
Unternehmenskultur, -en   die vállalati/szervezeti kultúra
Unternehmensleitung (Sg.)   die vállalatvezetés
unternehmensnahe Dienstleistungen a vállalati termeléshez kapcsolódó szolgáltatások
Unternehmensphilosophie, -n   die (vállalati) küldetés
Unternehmensrepräsentant, -en, -en   der a vállalat képviselõje
Unternehmensstrategie, -n   die vállalati stratégia
unternehmensübergreifend a vállalatokat átfogva
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Unternehmensverfassung (Sg.)   die szervezeti és mûködési szabályzat
unternehmerisch vállalkozói
Unternehmerverband, -[e]s, -verbände   der vállalkozói szövetség
unterschätzen, h alábecsül
unterschlagen, h. sikkaszt
Unterschlagung, -en   die sikkasztás
unterstehen, -stand, h. -standen tartozik valami alá (Dat.)
unterstützen, h. támogat
Untersuchung, -en   die vizsgálat/átvizsgálás/ellenõrzés
unterteilen, h. feloszt (in+Akk.)
unterzeichnen, h. (szerzõdést) aláír
Unterzeichner,-s, -   der aláíró
unumkehrbar visszafordíthatatlan
unverzinsliches Darlehen kamatmentes kölcsön
unwägbar meg-/felmérhetetlen/felbecsülhetetlen
UPS/USV/unterbrechungsfreie Stormversorgung   die szünetmentes tápegység
Urkunde aus|stellen   (eine) okiratot kiállít
Urkunde verfassen   (eine) okiratot megszerkeszt
Urkundenfälschung, -en   die közokirat-hamisítás
Urlaubsgeld, -[e]s, -[er]   das üdülési/nyaralási segély
Urlaubsscheck, -s, -s   der üdülési csekk
Ursache, -n   die ok
Urteil trübt sich (das) romlik a megítélés
USB-Stick, -s, -s der USB csatlakozó
User, -s, - felhasználó
UV-Bestrahlung, -en   die ultraviola-sugárzás
UV-Strahlung, -en   die ultraviola sugárzás

Ü
über das Internet az interneten (keresztül)
überbewerten, h. túlértékel
Überbewertung, -en   die túlértékelés/túlértékeltség
überdurchschnittlich átlagon felül(i)
Übergangsfrist, -en   die átmeneti határidõ
Überhitzungstendenz, -en   die túlhevülõ tendencia
Überlegenheit (Sg.)   die fölény
Überlegung, -en   die meggondolás/megfontolás
übermitteln, h. átvisz
Übermittlung, -en   die közvetítés
Übernahme, -n   die átvétel/vállalatfelvásárlás/kockázatvállalás/a kockázat

átvállalása
überschreiten, -i--, h. -i- átlép/túllép
Überschuss, -es, -schüsse  der fölösleg
Überschwemmungsgefahr, -en   die árvízveszély
übersteigen, -ie-, h. -ie- felülmúl
Überstunden leisten, h. túlmunkát teljesít/túlórázik
Überstundenzuschlag, -[e]s, -schläge   der túlórapótlék
übertragen, (ä), -u-, h. -a- átvisz
Übertragung   (Sg.)   die átvitel
Übertragungsgeschwindigkeit (Sg.)   die átviteli sebesség/gyorsaság
Übertragungstechnik, -en   die (adat)átviteli technika
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übertrieben túlzott
überwachen, h. ellenõriz/szemmel tart
Überwachung,-en    die õrzés/megfigyelés
überwältigende Mehrheit (eine) túlnyomó többség
überweisen, -ie-, h. -ie- átutal
Überweisung , -en   die átutalás
Überweisungs|konto, -s, -s/-konten   das átutalási betétszámla
überziehen, -zog, h. -zogen (das Konto) túlterheli (a számlát)
Überziehungskredit, -s, -e   der rendelkezési/diszpozíciós hitel
Überziehungsrahmen, -s, -   der rendelkezési/diszpozíciós keret

V
variabel verzinslicher Kredit változó kamatozású hitel
Veränderung der Ölpreise (die) az olajárak változása
verankern, h. lehorgonyoz/megköt/lerögzít
Veranstaltung, -en   die rendezvény
verantwortlich felelõs
Verantwortung tragen (die) viseli a felelõsséget
Verantwortung übernehmen, (-i), -a-, h. -o- (für + Akk) felelõsséget vállal (vmiért/vkiért)
verantwortungsvoll felelõsségteljes
verarbeitendes Gewerbe feldolgozóipar
Veräußerung, -en   die eladás/értékesítés
Verband der Verfolgten des Finanzamtes der ÁPÜSZ= APEH Üldözötteinek Szövetsége  
verbessern, h. kijavít/kiigazít/jobbít/javít
Verbindlichkeit, -en   die kötelezettség/kötelem [jog]
Verbraucherpreisindex, -[es], -e/-dizes   der fogyasztói árindex
Verbrauchersteuer, -n   die fogyasztási adó
Verbraucherverhalten, -s (Sg.)   das fogyasztói magatartás
verbuchen, h. elkönyvel
verdanken, h. köszön vkinek vmit (Dat.)
verdeutlichen, h. megmagyaráz/megvilágít
Verdrängungswettbewerb, -s,   der kiszorítósdi
Vereinbarung schließen (eine) megegyezik/megállapodik
vereinfachte Unternehmensteuer  EVA/egyszerûsített vállalkozási adó
Vereinigte Staaten von Europa  (Pl.) „Európai Egyesült Államok”
Verfassung, -en   die alkotmány
verfassungswidrig alkotmányellenes
Verflechtung, -en   die összefonódás
verfügbarer Speicherplatz rendelkezésre álló tárolóhely
Verfügbarkeit, -en   die elérhetõség
Vergabe langfristiger Kredite hosszútávú hitelek nyújtása
vergleichsweise összehasonlításul/összehasonlítva
vergreisen, i. elöregedik/megvénül
Vergreisung, -en   die elöregedés
Verkauf, -s, -käufe   der eladás
Verkaufserfolg, -[e]s, -e   der eladási/értékesítési siker
Verkaufsförderung (Sg.)   die értékesítésösztönzés
Verkaufsstrategie, -n   die eladási/értékesítési stratégia
Verkehr, -[e]s (Sg.)   der forgalom/közlekedés
Verkehrssteuer, -n   die forgalmi adó
Verkrustung der nationalen Arbeitsmärkte a nemzeti munkaerõpiacok beszûkültsége/elavultsága
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verkünden, h. bejelent/hírül ad
Verlagerung der Produktion   die a termelés áthelyezése/átcsoportosítása
Verlagerung von betrieblichen Aktivitäten az üzemi tevékenység áthelyezése/az üzem feladatainak

átcsoportosítása
verlässlich megbízható
Verleihfirma, -men  die munkaerõ-kölcsönzõ cég
Verlustjahr, -es, -e   das veszteséges év
vermarkten,h. piacra dob
Vermarktung (Sg)   die (piaci) értékesítés/piacra dobás
vermieten, h. bérbead
vermindern, h. csökkent
vermitteln, h. továbbít
Vermittlerfunktion, -en   die közvetítô funkció/szerep
Vermittlungsquote, -n   die kiközvetítési arány
Vermögen, -s, -   das vagyon/gazdagság/tulajdon
Vermögensteuer (Sg.)   die vagyonadó
Vermögensverlust, -(e)s, -e   der vagyonvesztés/vagyonveszteség
Vermögensverwaltung, -en   die vagyonkezelés/portfóliómenedzsment
Vernetzung, -en   die hálózatba kötés
Verordnung erlassen (eine) rendeletet kibocsát
verpachten, h. bérbead
Verpackungsmüll, -s (Sg.)   der a csomagolóanyagokból származó szemét/hulladék
verrechnen, h. elszámol/kiegyenlít/felszámol/felszámít
Verrechnung, -en   die elszámolás/kiegyenlítés/felszámolás/kiegyenlítés/klíring
verringern, h. csökkent/kisebbít/(sich) csökken/kisebbedik
verringerte Arbeitszeit  csökkentett munkaidõ
Versand, -[e]s (Sg.)   der szállítás/kiszállítás/elküldés
versäumen, h. elmulaszt
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage (die) a gazdasági helyzet rosszabbodása/romlása/gyengülése
verschlüsseln, h. elrejt/titkosít/kódol
Verschlüsselungsprogramm, -[e]s, -e   das kódolóprogram
Verschmelzung, -en   die összeolvadás/összeolvasztás/fúzió
Verschmutzung, -en   die szennyezõdés
verschonen, h. megkímél
verschwenden, h. elpazarol/eltékozol
verschwinden, -a- h. -u- eltûnik
Versorgung, -en   die ellátás
Versöhnung, -en  die kiengesztel(õd)és
versprechen, -a-, h. -o- (meg)ígér
verstaatlichter Betrieb államosított üzem/vállalat
Verstädterung (Sg.)   die városiasodás
verstärkte Zusammenarbeit im Bereich KMU (die) szorosabb együttmûködés a KKV-k területén
versteckte Arbeitslosigkeit rejtett munkanélküliség
versteigern, h. elárverez
Versteigerung, -en   die árverés
verstoßen, (ö), -ie- h. -o- megsért valamit, vét valami ellen (gegen+Akk.) 
Versuchung, -en   die kísértés
verteidigen, h. védeni (pl. disszertációt)
Verteidigungsminister, -s, -   der honvédelmi miniszter
Verteidigungspflicht, -en   die védelmi kötelezettség
verteilen, h. eloszt
verteuern, h. megdrágít
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Vertiefung (Sg.)   die elmélyítés
Vertrag ratifizieren (den), h. szerzõdést ratifikál/jóváhagy egy ország parlamentje
Vertrag von Maastricht   der Maastricht-i Szerzõdés
Vertrag, -[e]s, Verträge   der szerzõdés
vertraglich regeln szerzõdésben szabályoz
vertrauen, h. (meg)bízik vmiben/vkiben (Dat) 
Vertrauen, -s (Sg.)   das bizalom
Vertretungsorgan, -[e]s, -e   das képviseleti szerv
Vertrieb, -[e]s (Sg.)   der terjesztés/árusítás/forgalmazás/értékesítés
Vertriebspolitik (Sg.)   die a markertingcsatornák kiválasztása és irányítása
Veruntreuung, -en   die sikkasztás
verursachen, h. okoz
vervielfachen, h. (sich) megsokszorozódik
Verwertung, -en   die értékesítés
Verwestlichung der Welt a világ „elnyugatosodása/elnyugatosítása” a nyugati civi-

lizáció normáinak elterjesztése
verwirtschaften, h. elver/eltékozol
verwüstet tönkrement/elpusztult
Verwüstung, (Sg.)   die elsivatagosodás
verzeichnen, h. fel-/bejegyez/elkönyvel
verzinsbar kamatozó
verzinsen, h. kamatot fizet
verzinsen, h. (sich) kamatozik
verzinslich kamatozó
verzinsliche Bankeinlage kamatozó bankbetét
Verzinsung, -en   die kamat(ozás)/hozam
Verzollung (Sg.)   die (el)vámolás
via/über das Internet az Interneten
Vielzahl von Förderprogrammen (eine) számos támogatási program
Viertel, -s, -   das negyed(rész)
Virenkillerprogramm, -[e]s, -e   das vírusölô program
virtuell virtuális
virtuelle Kooperation virtuális együttmûködés
virtueller Arbeitsmarkt  virtuális munkaerõpiac
Visegrád-Staaten (Pl.) visegrádi országok
Vize- al- (szóösszetételekben)/-helyettes
Vogelgrippe, (Sg.)   die madárinfluenza
Volksheim, [e]s, (Sg.)   das [„a nép közös háza/otthona”/a svéd jóléti ideológia egyik

fõ szlogenje]
Volkskrankheit, -en   die népbetegség
Vollbeschäftigung (Sg.)   die teljes foglalkoztatottság
Vollhafter, -s, -   der (betéti társaság) beltag(ja)
volljährig nagykorú
Vollkaufmann, -[e]s, -leute/-männer   der teljes jogú/önálló vállalkozó/iparos/kereskedõ [a Keres ke -

delmi Törvénykönyv hatálya alatt]
Vollmitglied, -[e]s, -er   das teljes jogú tag
Vollmitgliedschaft (Sg.)   die teljes jogú tagság
Vollversammlung der UNO az ENSZ Közgyûlése
Vollzeitarbeit (Sg.)   die teljes munkaidõs állás
Vollzeitarbeiter, -s, -   der teljes munkaidõben foglalkoztatott dolgozó
Vollzeitbeschäftigte, -n, -n   der/die teljes munkaidõben foglalkoztatott (személy)
vollziehen, o, h. o (sich) végbemegy/(meg)történik
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Vollzugsgewalt (Sg.)   die végrehajtó hatalom
Volontariat, -s, -e   das gyakornokidõ/gyakornoki foglalkoztatás
Volumen, -s, -mina   das volumen/terjedelem/térfogat
vom Markt verdrängen piacról kiszorít
von der Steuer abschreiben adóalapból/(számított) adóból levon
’von Neumann Prinzip’ (Sg.)…das ’Neumann elvek’ 
vor allem mindenek elõtt
vor Anpassungsproblemen stehen alkalmazkodási probléma elõtt áll
vor|beugen, h. megelõz (Dat.) 
vor|werfen, a h. o szemére hány/vet
voraus(be)zahlen, h. elõre (meg-/ki)fizet
Voraus(be)zahlung, -en   die elõfizetés/elõzetes kifizetés/elõleg
voraus|sehen, a h. e elõre lát
Vorbild, -[e]s, -er   das mintakép/példakép
Vorgesetzte, -n, -n  der/die fõnök/felettes/elöljáró
Vorhersage, -n   die elõrejelzés
Vorreiter, -s, -   der éllovas
Vorsitzende, -n, -n   der/die elnök/-nõ
Vorsprung, -[e]s, -sprünge   der elõny
Vorstand, -[e]s   der igazgatóság [Rt.]
Vorstellungsgespräch, -[e]s, -e   das (az állásra pályázókkal folytatott) bemutatkozó beszélge-

tés/interjú
Vorsteuergewinn, -[e]s, -e   der adózás elõtti nyereség
Vorstoß, -es, -stöße   der elõretörés
Vorteil schwindet (der) (el)fogy az elõny
Vorurteil, -[e]s, -e   das elõítélet
vorwiegend túlnyomórészt/fõként
vorzeitige Pensionierung  korengedményes/idõ elõtti nyugdíjazás
vorzeitige Tilgung (határ)idô elôtti törlesztés
Vorzug, -[e]s, -züge   der elõny/elsõbbség
Vorzugsaktie, -n   die osztalékelsõbbségi részvény
völkerrechtlich nemzetközi jogi

W
Wachstum verzeichnen (ein) növekedést könyvel el
Wachstum, -s (Sg.)   das növekedés
Wachstums- und Beschäftigungspotenzial, -s (Sg.)   das fejlesztési és foglalkoztatási potenciál
Wachstumsaktie, -n   die (gyors) árfolyam-növekedéssel kecsegtetõ részvény
Wachstumsaussicht, -en   die (gazdasági) növekedési kilátás
Wachstumsbranche, -n   die húzóágazat
wachstumsdämpfende Folgen növekedéstompító/lassító hatások/következmények
Wachstumsfonds, -, -   der növekedési alap
Wachstumsmotor, -s, -en   der a növekedés hajtóereje
Wachstumsprognose, -n   die (gazdasági) növekedési elôrejelzés
Wachstumsrate, -n   die növekedési ráta
wachstumsschwach gyengén/lassan növekedõ
wackelig ingatag
Währung einwechseln/umwechseln valutát vált
Währungsabwertung, -en   die valutaleértékelés
Währungsaufwertung, -en   die valutafelértékelés
Währungsdeckung (Sg.)   die valutafedezet
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Währungsfonds, -, -,   der valutaalap
Währungskonvertibilität (Sg.)   die valutaátválthatóság/valutakonvertibilitás
Währungskorb, -[e]s (Sg.)   der valutakosár
Währungskrise, -n   die valutaválság
Währungskurs, -es, -e   der valutaárfolyam
Währungsreserve, -n   die valutatartalék
Währungsrisiko, -s (Sg.)   das valutarizikó
Währungsschlange (Sg.)   die valutakígyó
Währungssystem, -s, -e   das valutarendszer/pénzrendszer
Währungsunion (Sg.)   die valutaunió
Währungszone (Sg.)   die valutaövezet
Waldgürtel, -s -   der erdõsáv
Wandel, -s (Sg.)   der átalakulás/változás
Wandel, -s, -   der változás/átalakulás
Wandelanleihe, -n   die átváltható kötvény
Warenbörse, -n   die árutõzsde/terménytõzsde
Warengruppe, -n   die árucsoport
Warenumsatz, -es, -sätze   der áruforgalom
Warnstreik, -s, -s   der figyelmeztetõ sztrájk
was die Arbeitskosten betrifft ami a munkaköltségeket illeti
Wasserkraftwerk, -[e]s, -e   das vízierõmû
Wasserverschmutzung (Sg.)   die vízszennyezés
Web, -s (Sg.)   das web/internet/világháló
Webkamera, -s   die webkamera
Webseite, -n   die weboldal/weblap
Wechsel ziehen   (einen) váltót/(váltó)intézvényt kiállít (auf+Akk.) 
Wechsel, -s, -   der változás/alakulás/váltás/csere/váltakozás/kicserélés/

(banki) váltó
Wechselkurs, -es, -e   der átváltási árfolyam/beváltási árfolyam/váltóárfolyam/

valutaárfolyam
Wechselkursänderung, -en   die a valutaárfolyamok változása
Wechselkursregelung, -en   die az átváltási árfolyam szabályozása
wechseln zu einer Firma céget változtat/más céghez megy dolgozni
wechseln, h. vált
wechseln, h. etw. gegen etw. átvált vmit vmire
wegrationalisieren, h. leépít munkaerõt
Weh, -[e]s, (Sg.) fájdalom/baj
weiche Währung puha valuta
Weihnachtsgeld, -[e]s, -[er]   das karácsonyi jutalom/prémium/13. havi fizetés
Weihnachtsgratifikation, (Sg.)   die karácsonyi jutalom/'pulykapénz'
Weiterbildung der Arbeitskräfte (die) a munkaerô továbbképzése
weitreichend messzire nyúló/ható
Weltbank (Sg.)   die Világbank
Weltdevisenmärkte (Pl.) a világ devizapiacai
Weltgipfel, -s, - der csúcstalálkozó
Weltinformationsgesellschaft (Sg.)   die (az) egész világra kiterjedô információs társadalom
weltweite Verflechtung világméretû összefonódottság
weltweites Zusammenwachsen der Finanzmärkte a pénzpiacok világméretû egyesülése/összeolvadása
Weltwirtschaft (Sg.)   die világgazdaság
Weltwirtschaftskrise, -n   die gazdasági világválság
Wende (Sg.)   die rendszerváltozás/fordulat/átalakulás/változás
Werbeagentur, -en   die reklámügynökség
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Werbeanzeige, -n   die hirdetés
Werbeausgaben (Pl.) reklámkiadások
Werbebotschaft, -en   die a reklám üzenete/mondanivalója
Werbebrief, -[e]s, -e   der reklámlevél
Werbebudget, -s, -s   das reklámozási/hirdetési költségkeret
Werbeerfolg, -[e]s, -e   der a reklám eredménye/eredményessége
Werbeetat, -s, -s   der reklámköltségvetés
Werbekampagne, -n   die reklámhadjárat
Werbekodex, -[es], -e/-dizes   der reklámetikai kódex
Werbematerial, -s, -lien   das reklámanyag
Werbemittel, -s, -   das hirdetési eszköz/médium/reklámeszköz
werben, (-i), -a-, h. -o- reklámoz vmit (für + Akk)
Werbeobjekt, -s, -e   das reklám tárgya
Werbeslogan, -s, -s   der reklámjelmondat/szlogen
Werbespot, -s, -s   der reklámszöveg rádióban, tv-ben
Werbespruch, -[e]s, -sprüche   der reklámjelmondat/szlogen
Werbestrategie ausarbeiten   (eine) reklámstratégiát kidolgoz
Werbetext, -[e]s, -e   der reklámszöveg
Werbeträger, -s, -   der reklámhordozó [eszköz]
Werbetreibende, -n, -n   der/die reklámozó
Wert legen fontosnak tart vmit (auf + Akk) 
Wertesystem, -s, -e   das értékrendszer
Wertpapierbörse, -n   die értékpapírtõzsde
Wertpapierdepot, -s, -s   das értékpapír-állomány/portfólió
Wertpapiere abstoßen értékpapírokat/részvényeket elad
Wertsache, -n   die értéktárgy
Wertschöpfung (Sg.)   die értékteremtés/nettó hozzáadott érték
Wertschöpfungskette, -n   die értékteremtési lánc
Wettbewerb der Kulturen a kultúrák versenye/vetélkedése
Wettbewerb der Systeme a (politikai/gazdasági) rendszerek versenye/vetélkedése
Wettbewerber, -s, -   der versenytárs/társpályázó
Wettbewerbsdruck, -[e]s (Sg.)   der versenynyomás
wettbewerbsfähig bleiben versenyképes marad
Wettbewerbsfähigkeit (Sg.)   die versenyképesség
Wettbewerbspolitik (Sg.)   die versenypolitika/(állami) versenyszabályozás
Wettbewerbsvorteil, -[e]s, -e   der a versenybõl származó elõny/versenyelõny
wetteifern, h. versenyez
wichtig erscheinen fontosnak tûnik
wichtige Station der Wende (eine) a rendszerváltozás fontos állomása
wichtiger Gradmesser für die Standortattraktivität (ein) a telephely vonzerejének fontos fokmérõje
wider|spiegeln (sich) (vissza)tükrözõdik vmiben (in +Dat)
Widerstandsklausel, -n   die ellenállási záradék
wieder beleben, h. újra éleszt
wieder|herstellen, h. helyreállít
wiederverwenden, a/-te, h. a/-t újrahasznosít/újrafelhasznál
wiederverwerten, h. újrafelhasznál/újrahasznosít/visszanyer [hulladékanyag]
Willenserklärung, -en   die szándéknyilatkozat/jognyilatkozat
Willkür (Sg.)   die önkény
Winchester, -s, -   der merevlemez/winchester
Windenergieanlage, -n   die szélenergiát elõállító berendezés/szélerõmû
Windkraft (Sg.)   die szélerõ
Windturbine, -n   die szélturbina/szélkerék
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wirksam hatékony/eredményes/hatásos
Wirkung, -en   die hatás
Wirrnis, -, -se   die zavar/zûrzavar
Wirtschaft ankurbeln (die) felpörgeti a gazdaságot
wirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen und durchführen (die) gazdasági tevékenységeket megkezd és megvalósít
wirtschaftliches Umfeld  gazdasági környezet
Wirtschaftlichkeit (Sg.)   die gazdaságosság
Wirtschafts- und Sozialausschuss, -es (Sg.)   der Gazdasági és Szociális Bizottság
Wirtschafts- und Währungsunion (Sg.) [WWU]   die Gazdasági és Valutáris Unió
Wirtschaftselite, -n   die gazdasági elit
Wirtschaftskennzahl, -en   die gazdasági mutató(szám)
Wirtschaftslage, -n   die gazdasági helyzet
Wirtschaftspolitik, -en   die gazdaságpolitika
Wirtschaftsraum, -(e)s, -¨e   der gazdasági övezet
Wissenschaftlicher Studentenkreis/Jugend forscht (in Deutschland) tudományos diákkör
Wissensgesellschaft (Sg.)   die tudásalapú társadalom
Wohl, -[e]s  (Sg.)   das jólét/egészség, boldogság
Wohlergehen, -s (Sg.)   das jólét személyes elégedettség értelemben
Wohlfahrt (Sg.)   die jólét ellátottság értelemben 
Wohlstandsgewinn erzielen   (einen) a jólét növelésére szolgáló nyereséget ér el
Wohlstandssteigerung (Sg.)   die (a) jólét növelése
Wohnumgebung, -en   die lakókörnyezet
Wolfsgesetze, (Pl.)   die farkastörvények
Wucher, -s, -   der uzsora/uzsoraügylet/nyerészkedés
Wucherzins, -es, -en   der uzsorakamat
Wurzel, -n   die gyökér

Z
Zahlen belegen (die) a számok igazolják
zahlen, h. fizet
Zahler, -s, -   der fizetõ
Zahltag, -(e)s, -e   der fizetési nap
Zahlung, -en   die (ki)fizetés/befizetés
Zahlungsabkommen, -s, -   das fizetési megállapodás/fizetési egyezmény
Zahlungsaufforderung, -en   die fizetési felszólítás
Zahlungsaufschub genehmigen a fizetési haladékot engedélyezi (Dat.)
Zahlungsaufschub, -[e]s, -e   der fizetéselhalasztás
Zahlungsbedingungen (Pl.) fizetési feltételek
Zahlungsbegünstigte, -n, -n   der/die fizetési kedvezményezett
Zahlungsbestätigung, -en   die fizetési igazolás
Zahlungsbilanz (Sg.)   die fizetési mérleg
Zahlungsbilanzdefizit, -s (Sg.)   das fizetésimérleg-hiány
Zahlungsbilanzgleichgewicht, -[e]s(Sg.)    das a fizetési mérleg egyensúlya
Zahlungsbilanzstörungen (Pl.) a fizetési mérleg zavarai/egyenetlenségei
Zahlungsermächtigung, -en   die fizetési meghatalmazás
zahlungsfähig fizetôképes
Zahlungsfähigkeit (Sg.)   die fizetésképtelenség
Zahlungsfrist, -en   die fizetési határidõ
Zahlungsmittel, -s, -   das fizetési eszköz
Zahlungspflicht, -en   die fizetési kötelezettség
Zahlungsrückstand, -es, -stände   der fizetési hátralék
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Zahlungssperre, -n   die fizetési letiltás
Zahlungssystem, -[e]s, -e   das fizetési rendszer
Zahlungstermin, -s, -e   der fizetési határidõ/befizetési határidõ
zahlungsunfähig fizetésképtelen
Zahlungsunfähigkeit (Sg.)    die fizetésképtelenség
Zahlungsverkehr, -s (Sg.)   der fizetési forgalom
Zahlungsverschub, -[e]s(Sg.)   der a fizetés elhalasztása
Zahlungsverzug, -[e]s (Sg.)   der fizetési késedelem
Zahlungsweise, -n   die fizetési mód
Zahlungsziel, -[e]s, -e   das határidõs áruhitel/fizetési határnap
Zapping, -[s] (Sg.)   das reklámkerülés/zapping/váltogatás a TV-csatornák között
Zeitarbeit (Sg.)   die szerzõdéses/ideiglenes munka/kikölcsönzött/kölcsönadott

dolgozó munkavégzése
Zeitarbeiter, -s, -   der kikölcsönzött/kölcsönadott/szerzõdéses munkás
Zeitarbeitsfirma, -men   die munkaerõ-kölcsönzõ cég
Zeitgenosse, -n, -n   der kortárs
Zeitzone, -n   die idõzóna
Zentralbank (Sg.)   die központi bank/jegybank
Zentraleinheit   die központi egység
Zerrbild, -es, -er   das torzkép
zerstörerische Wirkung pusztító hatás
Zeugnis, -ses, -se   das bizonyítvány
Zeugniskopie, -n   die bizonyítvány-másolat
Ziehungsrecht, -[e]s, -e   das lehívási jog
Zielgruppe, -n  die célcsoport
Zielgruppenanalyse, -n   die célcsoportelemzés
Zielscheibe, n   die céltábla
Zins, -es, -en   der kamat
zinsbar kamatozó/kamatköteles
zinsbares Geld kamatozó pénz
Zinsberechnung (Sg.)   die kamatszámítás/a kamatok felszámítása
Zinsdeckung (Sg.)   die kamatfedezet
Zinsen bekommen, -a-, h. -o- kamatot kap
Zinsen berechnen, h. kamatot (fel)számít
Zinsen bringen, brachte, h.gebracht kamatot termel/kamatozik
Zinsen erhöhen, h. kamatot megemel
Zinsen gutschreiben, -ie-, -ie- kamatot jóváír
Zinsen senken, h. kamatot csökkent
Zinsen zahlen, h. kamatot fizet
Zinserhöhung, -en   die kamatemelés/kamatlábemelés
Zinsertrag, -[e]s, -träge   der kamathozam
Zinseszins, -es, -en   der kamatos kamat 
zinsfrei kamatmentes
Zinsfuß, -es, -füße   der kamatláb
zinsgünstig kedvezõ kamatozású
zinslos kamatmentes
zinsloser Kredit kamatmentes hitel
zinsloses Darlehen kamatmentes kölcsön
Zinssatz, -es, -sätze   der kamatláb
Zinssenkung, -en   die kamatcsökkenés/kamatlábcsökkenés
Zinssteuer, -n   die kamatadó
Zinszuschuss, -es, -schüsse   der kamattámogatás/kamatszubvenció
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Zivilgesellschaft, -en   die polgári társadalom
Zollabbau, -[e]s (Sg.)   der a vámok megszüntetése
Zollauskunft- und -beratung (Sg.)   die váminformáció és –tanácsadás
Zollbehörde, -n   die vámhatóság
Zölle erheben vámot kivet vmire (auf+Akk.)
zu einem gepfefferten Preis borsos áron
zu Tiefstpreisen mélyáron
zu|kommen, -a-, i. -o- hozzájut vmihez, megkap vmit (Dat.)/joga van vmi-

hez/megilleti vmi (Dat.)
zu|nehmen, (-i-), -a-, h. -o- nõ
Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen (der) a külföldi közvetlen beruházások beáramlása
zufrieden sein elégedett vmivel (mit +Dat) 
Zufriedenheit (Sg.)   die (meg)elégedettség
Zugang, -[e]s, -gänge   der bejutás valahova/hozzáférés valamihez
zugrunde liegend alapul szolgáló
Zulage, -n   die pótlék/(fizetésen kívüli) juttatás
zulässig megengedett/biztosított
Zulieferer, -s, -   der beszállító/alkatrészek/részegységek szállítója
Zulieferung, - en   die beszállítás
zum halben Preis féláron
zum Kassakurs piaci/azonnali árfolyamon
zum Streik aufrufen sztrájkra felszólít
Zunahme, -n   die növekedés/gyarapodás
zur Beschäftigung beitragen hozzájárul a foglalkoztatáshoz/a foglalkoztatottsághoz
zur Besteuerung heranziehen megadóztat
zur Schwäche neigend (tõzsde) lanyhuló/gyengülõ (irányzat)
zur Zahlung auffordern fizetésre szólít fel
zurück|drängen, h. visszaszorít
zurück|gehen, -i-, i. -a- visszaesik/csökken
zurückhaltend tartózkodó/visszafogott
zusammen|brechen, (-i-), -a-, i. –o- összeomlik
Zusammenführung, -en   die összehozás/egymáshoz vezetés/egyesítés/összeolvasztás/in -

teg rálás
Zusammenschluss von Aktiengesellschaften a részvénytársaságok egyesülése/összeolvadása
Zusammenschluss, -es, -schlüsse   der összeolvadás/egyesülés/integrálódás/integráció
Zusammenwirken, -s, -   das együttmûködés
zusätzlich járulékos/kiegészítõ/pótlólagos/pót-
Zusatzverdienst, -[e]s, -e   der jövedelem-kiegészítés
Zuschlag, -[e]s, -schläge   der juttatás/támogatás/hozzájárulás/pótlólagos fizetés
Zuteilung, -en   die megítélés/részesítés/kiosztás/kimérés
Zuverlässigkeit (Sg.)   die megbízhatóság
Zuwachsrate, -n   die növekedési ráta
Zuwanderungsregel, -n   die bevándorlási szabály(ozás)
zügig vorankommen gördülékenyen halad, jól boldogul
Zwangsabgabe, -n   die kötelezõ közteher/...hozzájárulás/...befizetés/...járulék 
Zwangsbeurlaubung, -en   die kényszerszabadságolás
Zweigstelle, -en   die bankfiók
zweistellig kétszámjegyû
zweistufiges Bankensystem kétszintû bankrendszer
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A
abbahagyás iránti kereset Unterlassungsklage, -n   die
abban a helyzetben van in der Lage sein
ábrázol/jelent dar|stellen, h.
abszolvál absolvieren, h.
adatátvitel Datenübertragung (Sg.)   die
adatátviteli technika Übertragungstechnik, -en   die
adatbevitel Dateneingabe (Sg.)   die/Dateneingang, -[e]s (Sg.)   der
adatfeldolgozás/adatkezelés Datenbearbeitung (Sg.)   die
adatfelvétel/adatgyûjtés Erhebung, -en   die
adathelyreállítás Datenwiederherstellung (Sg.)   die
adatkezelés Datenverwaltung (Sg.)   die
adatkivitel Datenausgabe (Sg.)   die/Datenausgang, -(e)s (Sg.)
adatokat gyûjt Daten erheben, -o-, h. -o-
adatot feldolgoz/adatot kezel Daten bearbeiten, h.
adatregisztrálás Datenerfassung (Sg.)   die
adattár Datenspeicher, -s, -   der
adattovábbítás Datenweitergabe, -en   die
adatvédelem Datenschutz, -(e)s, (Sg.)   der
adjunktus Oberassistent, -en, -en   der
adó- és járulékteher Steuer- und Abgabenbelastung, die
adóalany Steuersubjekt, -(e)s, -e   das
adóalap Steuerberechnungsgrundlage,  die/Bemessungsgrundlage,

-n   die/Steuerbemessungsgrundlage, -n   die
adóalap steuerpflichtiges Einkommen  
adóalapból/(számított) adóból levon von der Steuer abschreiben
adóáthárítás Steuerüberwälzung, -en   die
adóbecslés Steuerschätzung, -en   die
adóbevallás/adónyilatkozat Steuererklärung, -en   die
adóbevallást tesz/benyújt Steuererklärung abgeben   (eine)
adóbevétel Steuerertrag, -s, -träge   der /Steueraufkommen, -s, -

das/Steuereinnahmen (Pl.)
adóbevétel-többlet Steuermehraufkommen, -s, -   das
adócsalás Steuerhinterziehung, -en   die
adócsaló Steuerflüchtling,-e,   der 
adócsökkentés/adómérséklés Steuersenkung, -en   die
adóelengedés Steuererlass, -es, -e/-lässe  der/Steuerentlastung, -en   die
adóellenõrzés Steuerprüfung, -en   die
adóelõleg-fizetés Steuervorauszahlung, -en   die
adóemelés Steuererhöhung, -en   die
adófizetõ Steuerzahler, -s, -   der
adófizetõ állampolgár Steuerbürger,-s, -   der 
adóharmonizáció Steuerharmonisierung (Sg.)   die
adóhatóság Steuerbehörde, -n   die
adóhátralék megfizetése Steuernachzahlung, -en   die
adóhivatal Finanzamt, -[e]s, -ämter   das/Steueramt, -[e]s, -ämter

das
adójog Steuerrecht, -(e)s (Sg.)   das
adójóváírás Steuervergütung,-en   die    
adójövedelem-kiesés Steuerausfall, -[e]s, -fälle  der
adókártya Steuerkarte, -n   die
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adókedvezmény Steuerermäßigung, -en   die/Steuerbegünstigung, -en
die/Steuervergünstigung, -en   die

adókedvezményre jogosító/kedvezményes adózású steuerbegünstigt
adókivetés Steuerbescheid, - [e]s, -e der  
adókivetés alapja Steuerberechnung, -en   die
adóköteles steuerpflichtig 
adókötelezettség Steuerpflicht, -en   die
adókulcs Steuersatz, -es, -sätze   der
adómenekülés/adócsalás/adóelkerülés Steuerflucht, -en   die
adómentes frei von Steuern sein/steuerfrei
adómentes jövedelem steuerfreies Einkommen
adómentes összeg az iparûzési adónál Gewerbesteuer-Freibetrag, -[e]s, -träge   der
adómentes összeg(határ) Steuerfreibetrag, -(e)s, -¨e   der/Freibetrag, -[e]s, -träge

der
adómentességre vonatkozó törvény Steuerentlastungsgesetz,   das
adómorál, adófizetési morál Steuermoral (Sg.)   die
adónyomozás/adóvizsgálat Steuerfahndung, -en   die
adónyomozó Steuerfahnder,-s, -   der 
adóosztály/adósáv Steuerklasse, -n   die
adóparadicsom Steuerparadies,-e das
adóparadicsom/adómenedék Steueroase, -n   die
adópótlék Besteuerungsaufschlag, -s, -schläge   der
adóprés Steuerschraube, -n   die
adóprésen szorít an der Steuerschraube drehen
adóreform Steuerreform, -en   die
adórendszer Steuersystem, -s, -e   das
adós Schuldner, -s, -   der
adóskötelezvény Schuldpapier,-s, -e   das
adószakértõ Steuersachverständige, -n, -n   der/die
adót behajt Steuer eintreiben (die)
adót csal Steuer hinterziehen, -o-, h. –o- (die) 
adót fizet/leró Steuer entrichten
adót kiró vkire/vmire Steuer erheben , -o-, h. –o- (auf + Akk)/Steuer einheben, -

o-, h. –o-/Steuer auferlegen   (Dat.) (eine)/
adót levon Steuer ab|ziehen, -o-, h. –o- (die) 
adót pótlólag befizet Steuer nach|zahlen, h.  
adót visszaigényel Steuer sich rückerstatten lassen, (-ä-,) -ie, h. -a 
adót visszatérít Steuer erstatten, h.
adótanácsadó Steuerberater, -s, -   der
adóteher Steuerlast, -en   die
adóterhelés/adóteher Steuerbelastung, -en   die
adóvisszatérítés Steuerrückerstattung, -en   die
adózás elõtti nyereség Gewinn vor Steuer   der/Vorsteuergewinn, -[e]s, -e   der
adózási vétség Steuerdelikt, -[e]s, -e   das
adózatlan eredmény Ergebnis vor Steuern   das  
adózatlan/adózás elõtti nyereség Gewinn vor (Abzug der) Steuern  der
adózott eredmény Ergebnis nach Steuern   das  
adózott/adózás utáni nyereség Gewinn nach Steuern  der  
adóztat/adót (be)szed Steuer einnehmen
adóztat/megadóztat/adót vet ki vkire/vmire besteuern, h.
ADSL-kapcsolat ADSL-Verbindung, -en   die
áfamentes/nulla áfakulcsos mehrwertsteuerfrei
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ágazat Branche, -n   die
ágazati fellendülés Branchenkonjunktur (Sg.)   die
ágazati kollektív bérszerzõdés Branchentarif, -s, -e   der
ágazati vásár Branchenmesse, -n   die
agrárminiszter Agrarminister, -s, -   der
AIDA-képlet AIDA-Formel (Sg.)   die
AIDA-szabály AIDA-Regel (Sg.)   die
ajándékozási adó Schenkungssteuer, -n   die
ajánlat Antrag, -(e)s, -träge   der
ajánlat/kínálat Offerte, -n   die
ajánlattevõ/árut kínáló Anbieter, -s, -   der 
akadály Hemmnis, -ses, -se   das/Hindernis, -ses, -se   das/Hürde, -

n   die
akaratlan/akaratán kívül(i) ungewollt
aktív árpolitika Preisdifferenzierung (Sg.)   die
al- (szóösszetételekben)/-helyettes Vize-
alábecsül unterschätzen, h
alacsony keresetû/jövedelmû (ember) Geringverdiener, -s, -   der
alacsony/csekély kockázatú risikoarm
aláír (szerzõdést) unterzeichnen, h.
aláíró Unterzeichner,-s, -   der
alapbeállít(ód)ás Grundeinstellung, -en   die
alapellátás Grundversorgung, -en   die
alapelv Grundprinzip, -s, -ien   das
alapít gründen, h.
alapítás Gründung, -en   die
alapítási formalitások Gründungsformalitäten (Pl.)
alapítási hullám Gründerwelle, -n   die
alapítási költségek Gründungskosten (Pl.)
alapító állam Gründerstaat, -[e]s, -en   der
alapító okirat Gründungsurkunde/Stiftungsurkunde, -n   die
alapító tagok Gründungsmitglieder (Pl.)
alapító(tag) Gründer, -s,-   der
alapítvány Stiftung, -en   die
alapítványt tesz [jog] stiften, h.
alaplap Motherboard, -s, -s   das
alapo(ko)n lévõ összeg Fondsbetrag, -[e]s, -träge   der
alapos/kiadós ausgiebig
alappillér Grundpfeiler, -s, -   der
alapszerzõdés Grundvertrag, -[e]s, -träge   der
alapszükséglet Grundbedürfnis, -ses, -se   das
alaptõke Grundkapital, -s (Sg.)   das
alapul szolgáló zugrunde liegend
alapvetõ szabadságjogok Grundfreiheiten (Pl.)
alátámaszt ab|stützen, h.
alkalmaz an|wenden, h.
alkalmazkodásból eredõ (gazdasági) visszaesés Anpassungsrezession (Sg.)   die
alkalmazkodási probléma elõtt áll vor Anpassungsproblemen stehen
alkalmazkodik an|passen, h. (sich)
alkalmazott Angestellte, -en, -en   der/die
alkalmazott/nem önálló tevékenységet végzõ dolgozó Beschäftigte, -n, -n   der/die
alkatrészeket odaszállít Einzelteile anliefern
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alkotmány Verfassung, -en   die
alkotmányellenes verfassungswidrig
állam- és kormányfõk Staats-und Regierungschefs (Pl.)
államadósság (bruttó) Staatsverschuldung, -en   die
államadósság (költségvetési hiány) Neuverschuldung   die/Haushaltsdefizit, -s, -e   das
államháztartás Haushalt,-[e]s, -e   der
államháztartási fegyelem/szigor Haushaltsdisziplin (Sg.)   die
államháztartási hiány Haushaltsdefizit, -s, -e   das
állami fejlesztési programok öffentliche Förderungsprogramme
állami gazdaság Staatsgut, -[e]s, -güter   das
állami közalkalmazott Staatsbeamte, -n, -n, der
állami közalkalmazott (nõ) Staatsbeamtin, -nen   die
állami szolgáltató ágazatok öffentliche Dienstleistungsbranchen
állami támogatás staatlicher Zuschuss
Állami Vagyonügynökség Staatliche Vermögensagentur    die
állami vagyonügynökség Németország közigazgatásában Treuhandanstalt, -en   die
államigazgatás Staatsverwaltung (Sg.)   die
államkincstár Staatskasse, -n   die/Staatsschatzkammer, -n   die
államkötvény Staatsanleihe, -en   die/Staatsobligation, -en die
államosított üzem/vállalat verstaatlichter Betrieb
államszövetség Svájc államformája Eidgenossenschaft (Sg.)   die
államtitkár Staatssekretär, -s, -e   der
államvizsga Staatsexamen, -s, -mina...das
állandó ständig
állandó képviselet ständige Vertretung   die
állás Stelle, -n   die
állásajánlat Stellenangebot, -[e]s, -e   das
állásbörze Jobbörse, -n   die/Stellenbörse, -n   die
álláshirdetés/állás kiírása Stellenausschreibung, -en,   die
álláskeresés Stellensuche, -n  die
állásmegosztás Job-Sharing, -s (Sg.)...das
álláspályázat Stellenbewerbung, -en   die
állást megpályáz um eine Stelle bewerben (si(um+Akk.)ch)
állásváltoztatás Stellenwechsel, -s, -   der
állattartás Tierhaltung, -en   die
állatvédô Tierschützer, -s, -  der
állóeszköz-beruházás Anlageinvestition, -en   die
állva (érvényben) marad aufrecht bleiben,-ie- i. -ie-
általános forgalmi adó/áfa Mehrwertsteuer (Sg.)  die
alulértékel/lebecsül unterbewerten, h.
alulértékelés/alábecslés Unterbewertung   die
alvállalkozó Subunternehmer, -s, -   der
ami a munkaköltségeket illeti was die Arbeitskosten betrifft
ami az EU-nak a legnagyobb/legtöbb gondot okozza Sorgenkind der EU (das)
amortizálható abschreibungsfähig
Amszterdami Szerzõdés Amsterdamer Vertrag   der
„a nép közös háza/otthona”/a svéd jóléti ideológia egyik fõ szlogenje Volksheim, [e]s, (Sg.)   das
antenna Antenne, -n   die
anyagi felelõssé tétel Haftbarmachung (Sg.)   die
anyaház/központ Mutterhaus, -es, -   das
anyasági segély [szülés elõtti és utáni társadalombiztosítási juttatás] Mutterschaftshilfe, -n   die
anyavállalat Muttergesellschaft, -en   die
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APEH Steuer- und Finanzamt,   das 
ápoló Pfleger, -s, -   der
apport Sacheinlage, -n   die
aprópénz Kleingeld, -es, [-er]   das
ÁPÜSZ= APEH Üldözötteinek Szövetsége  Verband der Verfolgten des Finanzamtes der 
áramtermelés Stromerzeugung (Sg.)   die
arany középút goldener Mittelweg
arány/reláció Relation, -en   die
aranyalapú valuta Goldwährung. -en   die
Aranybulla Goldene Bulle   die
árbevétel-arányos nyereség, Umsatzrendite, -n   die
arbitrázsõr [a tõzsdék árfolyamkülönbségére spekuláló spekuláns] Arbitrageur, -s, -e   der
arculat/imázs Image, -[s] (Sg.)   das
árdifferenciálás Preisdifferenzierung (Sg.)   die
áremelés Preissteigerung, -en   die
árengedmény/árkedvezmény Rabatt, -[e]s, -e   der
árfolyam Kurs, -es, -e   der
árfolyam-emelés Kurssteigerung, -en   die
árfolyam-emelkedés Kursanstieg, -s, -e   der
árfolyamesés Kursfall, -[e]s, -fälle,   der/Kursrückgang, -s, -gänge   der
árfolyamfelhajtás Kursauftrieb, -[e]s (Sg.)   der
árfolyam-ingadozás Kursschwankung, -en   die
árfolyamkockázat Kursrisiko, -s, -s/-risiken   das
árfolyam-növekedéssel kecsegtetõ részvény Wachstumsaktie, -n   die
árfolyamnyereség Kursgewinn, -[e]s(Sg.)   der
árfolyam-nyereség arány Kurs-Gewinn-Verhältnis, -ses, -se [KGV]   das
árfolyamok megerõsödése/újra emelkedõ árfolyamok Kurserholung (Sg.)   die
árfolyamveszteség Kurseinbuße, -n   die/Kursverlust, -[e]s, -e   der
árfolyamzuhanás Kurssturz, -stürze   der
árképzés Preisgestaltung (Sg.)   die
árnyékgazdaság Schattenwirtschaft (Sg.)   die
árösszehasonlítás Preisvergleich, -s, -e   der
árpolitika Preispolitik (Sg.)   die
árrés Spanne, -n,   die
árstabilitás Preisstabilität (Sg.)   die
ár-teljesítmény arány Preis-Leistungs-Verhältnis, -ses, -se   das
árucsere Güteraustausch, -[e]s (Sg.)   der
árucsoport Warengruppe, -n   die
áruforgalom Warenumsatz, -es, -sätze   der
áruk szabad áramlása freier Warenverkehr
árutõzsde/terménytõzsde Warenbörse, -n   die
árverés Versteigerung, -en   die 
árvízveszély Überschwemmungsgefahr, -en   die
átalakít um|wandeln, h.
átalakulás/változás Wandel, -s (Sg.)   der
átalány(összeg)/átalánydíj/átalányfizetés Pauschale (Sg.)   die
átalányadó Pauschalsteuer, -n   die 
átállít um|stellen, h
átfog umfassen, h. 
átfutási idõt lerövidíti Durchlaufzeit verringern   (die)
átlag Durchschnitt, -[e]s, -e   der
átlagon felül(i) überdurchschnittlich
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átlátható transparent
átláthatóság/áttekinthetõség Transparenz (Sg.)   die
átlép/túllép überschreiten, -i--, h. -i-
átmeneti határidõ Übergangsfrist, -en   die
átmeneti munkanélküliség friktionelle Arbeitslosigkeit 
atomenergia Kernenergie (Sg.)   die
átszervezés Umstrukturierung, -en   die
átutal überweisen, -ie-, h. -ie-
átutalás Überweisung , -en   die
átutalási betétszámla Girokonto, -s, -s/-konten   das/Überweisungs|konto, -s, -s/-

konten   das
átvágják/átverik ab|zocken, h.
átvált vmit vmire wechseln, h. etw. gegen etw. 
átváltási árfolyam szabályozása Wechselkursregelung, -en   die
átváltható kötvény Wandelanleihe, -n   die
átvétel Entgegennahme, -n   die
átvétel Übernahme, -n   die
átvilágított képviselõ/nõ (az üvegzsebnek megfelelõ kifejezés) gläserne Abgeordnete   der/die
átvisz übermitteln, h.
átvisz übertragen, (ä), -u-, h. -a-
átvitel Übertragung   (Sg.)   die
átviteli sebesség/gyorsaság Übertragungsgeschwindigkeit (Sg.)   die
aukciós ház Auktionshaus, -[e]s, -häuser,   das
autópályadíj Maut, -en   die
avizál/jelez/figyelmeztet/értesít avisieren, h.
azonnali hatállyal elbocsátás fristlose Entlassung
azonnali/prompt piac/készpénzes piac Kassamarkt, -[e]s, -märkte   der
azonos elbánás Gleichbehandlung (Sg.)   die
azonos elbírálás Gleichberechtigung (Sg.)   die

B
baissier [árfolyamcsökkenésre spekuláló spekuláns] Baissier, - s, -s   der
balesetbiztosítás Unfallversicherung (Sg.)   die
bank Bank, -en   die
bankalkalmazott Bankangestellte, -n, -n   der/die
bankátutalás Banküberweisung, -en   die
bankbetétkönyv Bankeinlagebuch, -[e]s, -bücher   das
bankelfogadvány Bankakzept, -es, -e   das
bankfelügyelet Bankenaufsicht (Sg.)   die
bankfelügyeletet ellát Bankaufsicht ausüben   (die)
bankfiók Bankfiliale, -n   die/Zweigstelle, -en   die
bankgarancia Bankgarantie, -n   die
banki illetékek/bankköltségek Bankgebühren (Pl.)
banki/bankszerû banküblich
bankjegy Banknote, -n   die/Geldschein, -[e]s, -e   der
bankjegyfedezet Banknotendeckung (Sg.)   die
bankjegykibocsátás Banknotenausgabe, -n   die/Banknotenemission (Sg.)   die
bankkamatláb Bank(zins)satz, -[e]s, -sätze  der/Bankzinsfuß, -es, -füße  der
bankkártya Bankomatkarte, -en   die
bankkártya-leolvasó terminál Kundenterminal, -s, -s   der/das
bankkonzorcium Bankenkonsorti|um, -s, -en   das

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 77



MAGYAR – NÉMET

bankkölcsön Bankanleihe, -n   die
bankkövetelés Bankguthaben, -s, -   das
bankleszámítolás/leszámítolási kamatláb Bankdiskont, -s, -e   der
bankletét Bankdepot, -s, -s   das
banklikviditás Bankenliquidität (Sg.)   die
bankok bankja/jegybank Bank der Banken [Notenbank, Zentralbank]
bankrendszer Bankensystem, -s, -e   das
bankrészvények Bankaktien (Pl.)
bankszámla Bankkonto, -s, -s/-konten   das
bankszámlapénz/könyv szerinti pénz Buchgeld, -es, -er   das
bankszámlát nyit Bankkonto eröffnen  (ein)
bankszavatosság Bankhaftung, -en   die
bankszolgáltatások Bankdienstleistungen (Pl.)
banktitok Bankgeheimnis, -ses, -se   das
bankügy Bankwesen, -s (Sg.)   das
bankügyfél Bankkunde, -en, -en   der
bankügylet/banküzlet Bankgeschäft, -[e]s, -e   das
bankügyleteket folytat/végez Bankgeschäfte betreiben
bankzárlat Bankabschluss, -es, -schlüsse   der/Banksperre, -n   die
bánya Bergwerk, -[e]s, -e  das
bányászat Bergbau, -[e]s, -e   der
barna mezõs beruházás Investition auf der braunen Wiese   die
barnaszén Braunkohle, -n   die
bázis/alap Basis, -/Basen   die für + Akk
bázisvaluta Basiswährung, -en   die
beavatkozik ein|greifen, -i-, h. -i- (in+Akk.)
bebizonyít beweisen, -ie-, h. -ie-
becsül/tisztel achten, h. (Akk.)
befejez/maga mögött tud hinter sich haben
befektet investieren, h./an|legen, h.
befektetés Investition, -en   die/Anlage, -n   die
befektetés hozama Anlageertrag, -s, -träge   der
befektetési akadály Investitionshemmnis, -ses, -se   das
befektetési alap Investmentfonds, -, -   der
befektetési alapba tett befektetés Fondsanlage, -n   die
befektetési forma Anlageform, -en   die
befektetési légkör/környezet Investitionsklima, -s, -(Sg.)   das
befektetési tanácsadó Anlageberater, -s, -   der
befektetési tanácsadó Kapitalanlageberater, -s, -   der
befektetési tõke Anlagekapital, -s (Sg.)   das
befektetõ Investor, -s, -en   der
befektetõ cég Investmentfirma, -firmen   die 
befolyás/hatás Einfluss, -es, -flüsse   der
begépel/beír/betáplál ein|geben, -a-, h. -e-
begyûrûzik herüber|schwappen, h.
behozatali illeték [harmadik országból] Einfuhrabgabe, -n   die
beír ein|tippen, h.
beír/bejegyez/bevezet ein|tragen, u, h. a
beiratkozik immatrikulieren, h.
bejegyeztetendõ,/bejegyzésre kötelezett eintragungspflichtig
bejegyezteti auf dem/beim Arbeitsamt registrieren lassen, (sich)
bejegyzés/regisztrálás/bejegyzett adat Eintragung, -en   die
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bejelent/hírül ad verkünden, h.
bejelentkezik an|melden, h.
bejelöl markieren, h.
bekapcsolás a világkereskedelembe Einbindung in die Weltwirtschaft
bel- és külföldi kereslet Binnen- und Auslandsnachfrage   die
belátható idõn belül in absehbarer Zeit
beleszólás(i jog) [munkavállalók] Mitbestimmung, -en   die
beleszólási/részvételi jog Mitspracherecht, -[e]s(Sg.)   das
beleszólási/részvételi joga (a munkavállalók) Mitbestimmung (Sg.)   die
belgazdasági/belföldi gazdasági binnenwirtschaftlich
beltag (betéti társaságban) Komplementär, -s, -e   der
beltag (betéti társaságban) Vollhafter, -s, -   der
belügy és igazságszolgáltatás Inneres (Sg.) und Justiz (Sg.)
bemutatás Präsentation, -en   die
bemutatkozó beszélgetés/interjú Vorstellungsgespräch, -[e]s, -e   das
bemutatóra szóló értékpapír Inhaberpapier, -s, -e   das
bér Lohn, -[e]s, Löhne   der
béradó Lohnsteuer (Sg.)   die
béralkupartnerek Tarifpartner (Pl.)
bérbead vermieten, h./verpachten, h.
bérbõl élõ Lohnempfänger, -s, -   der
bérbõl és fizetésbõl élõk Lohn- und Gehaltsempfänger (Pl.)
bércsökkentés/fizetéscsökkentés Lohnkürzung, -en   die
bérel mieten, h./pachten, h.
bérelôny Lohnvorteil, -s, -e   der
berendezés Anlage, -n   die
bérköltségek Lohnkosten (Pl.)
beruház Investitionen tätigen (die)
beruházás Anlage, -n   die
beruházás bõvítés céljából/bõvítõ beruházás Erweiterungsinvestition, -en   die
beruházási csoda Investitionswunder, -s, -   das
beruházási javak vására Investitionsgütermesse, -n   die
beruházások támogatása Investitionsförderung, -en   die
beruházásra való késztetés Investitionsattraktivität (Sg.)   die
bérvisszatartás Einbehaltung des Lohns  
bessz/tõzsdei árfolyamesés Baisse (Sg.)   die
beszállítás Zulieferung, - en   die
beszállító/alkatrészek/részegységek szállítója Zulieferer, -s, -   der
beszerzési piac Bezugsmarkt, -[e]s, -märkte   der  
beszerzési piac/inputpiac Beschaffungsmarkt,-[e]s, -märkte   der
betagozódás Eingliederung, -en   die
betanított munkás angelernter Arbeiter  
betegállomány Krankenstand, -[e]s, -stände  der
betegbiztosítás Krankenversicherung (Sg.)   die
betegsegélyezõ pénztár Krankenkasse, -n  die
betét/befektetés Einlage, -n   die
betétek nagysága szerint/nagyságának arányában in Höhe der Einlagen
betéteket felvesz/elfogad Einlagen entgegennehmen
betéti kamat Habenzins, -es, -en   der
betéti részvénytársaság Kommanditgesellschaft auf Aktien [KGaA]   (die)
betéti társaság [Bt.] Kommanditgesellschaft, -en [KG]   die
betétkönyv Sparbuch, -[e]s, -bücher   das
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bevándorlási politika Einwanderungspolitik (Sg.)   die
bevándorlási szabály(ozás) Zuwanderungsregel, -n   die
bevétel Ertrag, -[e]s, -träge   der
bevételi forrás Einnahmequelle, -n   die
bevételkiesés Einnahmeausfall, -[e]s, -fälle   der
bevezetés/beírás/felvétel a cégjegyzékbe/cégbírósági nyilvántartásba Eintragung ins Handelsregister
bevezetési (ár)engedmény Einführungsrabatt, -(e)s, -e   der
bevezetõ reklám Einführungswerbung (Sg.)   die
bevisz/behoz ein|bringen, -a-, h. -a-
bevon miteinbeziehen, -o-, h. -o-
bika [tõzsdén a hossz jelképe] Bulle (Sg.)   der
billentyû Taste, -n   die
billentyûzet/klaviatúra Tastatur, -en   die
binárisan/kettes számrendszerben kódolt binär kodiert 
biomassza Biomasse, -n   die
bíróság Gericht, [e]s, -e   das
bit Bit, [-s], [-s]   das
bizalom Vertrauen, -s (Sg.)   das
bízik vmiben/vkiben vertrauen, h. (Dat)
bizonyítvány Zeugnis, -ses, -se   das
bizonyítvány-másolat Zeugniskopie, -n   die
bizonylat Beleg, -(e)s, -e   der
bizonyul vminek erweisen, ie, h. ie (sich) (als)
bizottság Kommission,-en   die
biztonsági intézkedés/norma Sicherheitsstandard, -s, -s   der
biztosít/biztonságba helyez sichern, h.
biztosít/rögzít sicher|stellen, h.
biztosítási esemény rendezése Regulierung eines Versicherungsfalls  die
biztosítja a piaci részesedést Marktanteil sichern   (den)
blackberry Blackberry   das
Bluetooth Bloetooth, -s, -s   der/Blauzahn,(Sg.)   der 
Bolognai folyamat Bologna-Prozess, (Sg.)   der
bolt/üzlet/üzlet(kötés)/ügylet Geschäft, -[e]s, -e   das
boom/(hirtelen) fellendülés/erôs konjunktúra Boom, -s, -s   der
borravaló Trinkgeld, -[e]s, -er   das
borsos áron zu einem gepfefferten Preis
bölcsõde Kinderkrippe, -n   die/Krippe, -n   die
bõrzsák Ledersack, -[e], -säcke   der
bõséges reichhaltig
bõvít erweitern, h.
bõvítés Erweiterung, -en   die
bõvítési folyamat Erweiterungsprozess, -es, -e   der
bróker/alkusz Broker, -s, -   der/Makler, -s, -   der
brókeriroda/ügynökség Maklerbüro, -s, -s   das
bruttó hazai termék [GDP] Bruttoinlandsprodukt, -[e]s (Sg.) [BIP]   das
bruttó nemzeti termék [GNP] Bruttosozialprodukt [BSP]   das
bruttóbér Bruttolohn, -[e]s, -löhne   der
BSE/kergemarhakór Rinderwahn(sinn), (Sg.)   der
budapesti tõzsdeindex BUX   der
bukás/sikertelen termék,/a piacra rosszul bevezetett termék Flop, - s, -s   der
bukás/vagyonbukás/csôd Bankrott, -(e)s, -e   der
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büntetõjog Strafrecht, -[e]s, -e   das
bürokrácia csökkentése/felszámolása Entbürokratisierung  der Verwaltung (die)
byte Byte, [-s], [-s]   das

C
cafeteriarendszer/adómentesen adható juttatások rendszere Cafeteriasystem,-s, -e   das
cápa Hai, -[e], -e   der
CD CD(-Platte),-s(-n)   die
CD-író CD-Brenner, -s, -   der
CD-meghajtó CD-ROM-Laufwerk, -[e]s, -e   das
CD-ROM CD-ROM, -s, -s   die
cég Fir|ma, -men   die
cégaláírás/cégjegyzés Firmenzeichen, -s, -   das
cégalapító Firmengründer, -s, -   der
cégautó adó Firmenwagensteuer, -n   die  
cégcsõd Firmenpleite, -n   die
céget jegyez/aláír firmieren, h.
céget változtat/más céghez megy dolgozni wechseln zu einer Firma
cégjegyzék Firmenverzeichnis, -ses, -se   das/Handelsregister, -s, -   das
cégjegyzés Firmierung, -en   die
cégnév Firmenname, -ns, -n   der
cégnyilvántartás Firmenregister,-s, -   das
cégtábla Firmenschild, -[e]s, -er   das
cégtulajdonos Firmeninhaber, -s, -   der
cégvezetés Firmenführung, -en   die
cégvezetõ Firmenchef, -s, -s   der
célcsoport Zielgruppe, -n  die
célcsoportelemzés Zielgruppenanalyse, -n   die
céltábla Zielscheibe, n   die
célzott megszólítás gezielte Ansprache
chip Chip, -s, -s   der
chip/csip Chip, -s, -s   der
chipkártya Chipkarte, -n,   die
chipkártya feltöltése Aufladen der Chipkarte
címsor/vezércím Schlagzeile, -n   die
címzett/vevõ(készülék) Empfänger, -s, -   der

CS
csak/csupán lediglich
csal/megtéveszt/becsap/félrevezet täuschen, h.
családi pótlék Kindergeld, -es, -er   das
családi vállalkozás Familienunternehmen, -s, -   das
csaló(ka)/csalfa trügerisch
csapat Mannschaft, -en   die
csapatszellem Teamgeist, -[e]s, (Sg.)   der
csatlakozás Európához Anschluss an Europa
csatlakozási feltételek teljesítése Erfüllung der Beitrittskriterien
csatlakozási hullám Beitrittswelle, -n   die
csatlakozási tárgyalások Beitrittsverhandlungen (Pl.)
csatlakozásról tartott népszavazás Referendum über den Beitritt
csatlakozni kívánó országok beitrittswillige Länder

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 81



MAGYAR – NÉMET

csatorna Kanal, -s, -näle   der
csatornázás Kanalisation, (Sg.)   die
csekély/kevés/kicsi gering
csekk Scheck, -s, -s   der
csekket bevált Scheck einlösen   (einen)
csendestárs stiller Gesellschafter/stiller Teilhaber
cserben hagy im Stich lassen
csere Tausch, -es, Täusche  der
csere/kicserélés Austausch, -es, -e   der
csereüzlet/barterüzlet/kompenzációs ügylet Tauschgeschäft, -[e]s, -e   das
cset/chat Chat, -s, -s   der
csetel/chatel chatten, 
csôdbe jut/megbukik/tönkremegy/becsõdöl bankrott werden/bankrottieren, h./in Konkurs gera-

ten/gehen/Pleite gehen, ging Pleite, i. Pleite gegangen
csôdöt bejelent Bankrott anmelden
csomagolóanyagokból származó szemét/hulladék Verpackungsmüll, -s (Sg.)   der
csoport véleményvezetõje Meinungsführer, -s, -   der
csõd/fizetésképtelenség/üzleti bukás Konkurs, -es, -e   der
csõdeljárás Konkursverfahren, -s, -   das/Insolvenzverfahren, -s, -   das
csõdeljárás megindításának kérelmezése Insolvenzantrag, -s, -träge   der
csõdeljárást (el)indít Konkurs eröffnen
csõdeljárást elkezd Konkursverfahren eröffnen, h.   (das)
csõdeljárást megszüntet Konkursverfahren einstellen, h.   (das)
csõdgondnok Konkursverwalter, -s, -   der
csõdgondnokság Konkursverwaltung, -en   die
csõdöt jelent be Insolvenz anmelden/Konkurs anmelden/Konkurs melden
csõdöt mond/zátonyra fut scheitern, i.
csõdtörvény Konkursgesetz, -es, -e   das
csökken verringern, h. (sich)/ab|nehmen, (-i), -a-, h. -o-/sich ver-

mindern, h./sinken, -a-, i. -u-
csökkenô reálbérek sinkende Reallöhne
csökkenõ regressiv 
csökkent verringern, h./vermindern, h./senken, h.
csökkent munkaképességûek foglalkoztatására vonatkozó törvény Schwerbehindertengesetz, -es (Sg.)   das
csökkentés Kürzung, -en   die
csökkentett munkaidõ Kurzarbeit (Sg.)   die/verringerte Arbeitszeit  
csúcskeresõ/kiemelkedõ fizetésû személy Spitzenverdiener, -s, -   der
csúcspont Höhepunkt, -[e]s, -e   der
csúcsszervezet Dachorganisation, -en   die
csúcstalálkozó Weltgipfel, -s, - der

D
dátum, adat Datum, Daten   das
deficites defizitär
defláció Deflation (Sg.)   die
dékán Dekan, -s, e...der
dékáni hivatal Dekanat, [e]s, -e...das
demonstrátor Demonstrator, -s, -en...der
démoszkópia/közvélemény-kutatás Demoskopie (Sg)   die
devalvál/leértékel devalvieren, h.
devizaárfolyam Devisenkurs, -es, -e   der
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devizaárfolyam-ingadozás Devisenkursschwankung, -en   die
devizabetét Deviseneinlage, -n   die
devizafedezet Devisendeckung, -en   die
devizaforgalom Devisenumsatz, -es (Sg.)   der
devizahitel Devisenkredit, -es, -e   der
devizakülföldi Devisenausländer, -s, -   der
deviza-megtakarítás Devisenersparnis, -se   die
devizasegély Devisenhilfe, -n   die
devizaszámla Devisen|konto, -s, -s/-konten   das
devizatartalékok Devisenreserven (Pl.)
devizatõzsde Devisenbörse, -n   die
devizaügylet Devisengeschäft, -s, -e   das
diákhitel Studentendarlehen, -s, - das/Studentenkredit, -[e]s, -e   der
digitális digital
díj/illeték Gebühr, -en   die
díj-/illetékköteles gebührenpflichtig
díjazás/bérezés/fizetés Entlohnung, -en   die
díjazás/fizetség/fizetés/térítés Entgelt, -[e]s, -e   das
díjmentesség Nulltarif, -s (Sg.)   der
díjszabás Tarif, -s, -e   der
díjtalan kostenlos
diploma Diplom, -[e]s, -e   das
diplomamunka Diplomarbeit, -en...die
diplomás Akademiker, -s, -   der
diplomás nõ Akademikerin, -nen   die
diplomázó Diplomand, -en, -en   der
diplomázó (nõ) Diplomandin, -nen   die
direktmarketing Direktmarketing, -[s] (Sg.)   das
disszertáció Dissertation, -en   die
diszkont/leszámítolás Diskont, -s, -e   der
diszkontálható/leszámítolható diskontabel
diszkontpapírok/(belföldi) váltók Diskonten (Pl.)
diszkontügylet Diskontgeschäft, -s, -e   das
diszkrimináció Diskriminierung, -en   die
diszpécser Dispatcher, -s, -   der
diszpozíciós hitelkeret/A-hitelkeret Dispositionskreditrahmen, -s, -   der
diszpozíciós/rendelkezési hitel Dispo(sitions)kredit, -[e]s, -e   der
divatszakma Modeberuf, -s, -e   der
docens Dozent, -en, -en   der
dohánytermékek (jövedéki) adója Tabaksteuer (Sg.)   die
doktorál doktorieren, h. (veraltet)
doktorált promoviert
doktoranda Doktorandin, -nen   die
doktorandusz Doktorand, -en, -en   der
doktori disszertáció Doktorarbeit, -en   die
doktori fokozat Doktorgrad, -es (Sg.)   der
doktori fokozat megszerzése Promotion, -en   die
dokumentum Dokument, -[e]s, -e   das
dolgozói részvény Belegschaftsaktie, -n   die
dologi javak/eszközök Sachgüter (Pl.) Sachwert
dóm Dom, -[e]s, -e   der
domain Domain, -s   die
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dömpingellenes intézkedés Antidumpingmaßnahme, -n   die
döntéshozatal Entscheidungsfindung, -en   die
döntési eljárás Entscheidungsakt, -(e)s, -e   der
döntést hoz Entscheidung treffen (die/eine)
duális szakképzés rendszere duale Ausbildung  
durva grob

E, É
ebadó Hundesteuer, -n   die 
effektív/tényleges hozam effektive Rendite   die  
egér Maus, Mäuse   die
egérpad Mauspad, -s, -s   das/Mousepad, -s, -s   das
egész hálózatra kiterjedôen netzübergreifend
egészségügy Gesundheitswesen, -s (Sg.)   das
éghajlatváltozás Klimawandel, -s, -   der
Egy életen át tartó tanulás programja   'Programm des lebenslangen Lernens'   das
egy szervezet génbankja Genom, -s, -s   das
egy vagyon ein Vermögen
egyén Einzelperson, -en   die
egyéneket megszólító reklám Direktwerbung (Sg.)   die
egyenértékû gleichwertig
egyenes/közvetlen adó direkte Steuer, -n   die
egyéni befektetõ/magánbefektetõ Privatanleger, -s, -   der
egyéni jogok Individualrechte (Pl.)
egyéni vállalkozó Einzelunternehmer, -s, -   der
egyéni vállalkozó [a Kereskedelmi Törvénykönyv hatálya alatt] Einzelkaufmann, -es, -leute/männer   der
egyenlõ/azonos elbánás elve Prinzip der Gleichbehandlung
egyenlõtlen szociális helyzet soziale Schieflage
egyensúly/egyezség/kiegyezés Ausgleich, -[e]s, -e der
egyensúlyt teremt Ausgleich schaffen   (einen)
egyesítés/integrálás Zusammenführung, -en   die
egyesülés/társulás Assoziation, -en   die
egyesülési láz Fusionsfieber, -s (Sg.)   das
egyesülési szerzõdés Fusionsvertrag, -[e]s, -träge   der
egyesülési tilalom Fusionsverbot, -[e]s (Sg.)   das
egyetem Universität, -en   die
egyetemi diploma Universitätsdiplom, -s, -e...das
egyetemi tanársegéd Assistent, -en, -en   der
egyetemi/fõiskolai hallgató Studierende, -n, -n   der/die
egyetemi/fõiskolai tandíj Studiengebühr, -en   die
egyetemleges felelõsség [(társasági) jog] Gesamthaftung (Sg.)   die
egyházi adó Kirchensteuer (Sg.)   die
egységes adókulcs Flat Tax   die
egységes címkézés az EU országaiban einheitliche EU-Etikettierung
Egységes Európai Okmány Einheitliche Europäische Akte
egységesen értelmez einheitlich auslegen
egyszemélyes gazdasági társaság Einmann-Gesellschaft, -en   die
egyszemélyes társaság/kisvállalkozás Einzelunternehmen, -s, -   das
egyszemélyes vállalkozás/vállalat Ein-Mann-Unternehmen, -s, -   das
egyszerüsíti az intézmények mûködését Arbeiten der Institutionen vereinfachen (das)
együttmûködés Zusammenwirken, -s, -   das
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egzisztencia/vállalkozás alapítása/indítása Existenzgründung, -en   die
egzisztenciát megalapoz, vállalkozást alapít Existenz gründen   (eine)
ehhez jön még dazu kommt noch
e-közigazgatás/internetes közigazgatás E-Gouverment (Sg.)   das
el/visszautasít/nem fogad el/megtagad ab|lehnen, h.
eladás Verkauf, -s, -käufe   der
eladás/értékesítés Veräußerung, -en   die
eladási/értékesítési siker Verkaufserfolg, -[e]s, -e   der
eladási/értékesítési stratégia Verkaufsstrategie, -n   die
elárverez versteigern, h. 
elbocsát entlassen, -ie-, h. -a-
elégedett vmivel zufrieden sein (mit +Dat)
elégedettség Zufriedenheit (Sg.)   die
elégedettség az életben Lebenszufriedenheit (Sg.)   die
elégséges/kielégítõ/megfelelõ ausreichend
elektonikus banktevékenység eBanking, -, (Sg.)   das
elektronikus kereskedelem E-Commerce, -, (Sg.)   der
elektronikus pénz E-Money, -s   das
elektronikus pénztárca/feltölthetõ fizetõkártya elektronische Geldbörse   die 
elektronikus postaláda/-fiók E-Mail-Postfach, -[e]s, -fächer   das
elektronikus reklám elektronische Werbung
elektronikus úthasználati díjrendszer létrehozása 

a tehergépkocsi-forgalom számára Errichtung eines elektronischen Lkw-Mautsystems (die)
élelmiszer-elõállítás Nahrungsmittelherstellung, -en   die
elemzõ Analyst, -en, -en   der
élen járó/éllovas Spitzenreiter, -s, -   der
elér erreichen, h.
elér/kitesz (az összeg) belaufen, -ie-, h. -au- (sich)
elérhetõség Verfügbarkeit, -en   die
élet-halálharc Kampf auf Leben und Tod
életkörülmények/életviszonyok Lebensverhältnisse (Pl.)
életminõség Lebensqualität, -en   die
életstílus Lebensstil, --[e]s, -e   der
életszféra Lebensbereich, -[e]s, -e   der
életszínvonal Lebensniveau, -s (Sg.)   das/Lebensstandard, -[e]s (Sg.)   der
élettartam Lebensdauer (Sg.)   die
élettér Lebensraum, -[e]s, -räume   der
elfogad akzeptieren, h./an|nehmen, -i-, -a-, h. -o-
elfogadás Akzeptanz,  (Sg.)   die/Annahme (Sg.)   die
elfogy az elõny Vorteil schwindet (der)
elhárít/megszüntet/eltávolít beseitigen, h.
elhárítás Beseitigung (Sg.)   die
elidegenedés Entfremdung (Sg.)   die
elintézés/egyeztetés/elsimítás/egyengetés Schlichtung, -en   die
elismer anerkennen, -kannte, h. -kannt
elismeri a külföldi szabványokat ausländische Standards anerkennen
eljut gelangen, i. (zu+Dat.)
elkerülhetetlen unausweichlich
elkönyvel verbuchen, h.
elkötelezett engagiert
elkötelezettség Engagement, -s, -s   das
ellátás Versorgung, -en   die
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ellenállási záradék Widerstandsklausel, -n   die
ellenõriz/szemmel tart überwachen, h.
ellenõrzés alá von unter Kontrolle bringen
ellenszolgáltatás Gegenleistung, -en   die
ellentétpár/antoníma Gegensatzpaar, -es, -e   das
ellenzék Opposition, -en   die
ellentétben im Gegensatz
éllovas Vorreiter, -s, -   der
elmaradott Rück|stand/Rück|ständig
elmélyítés Vertiefung (Sg.)   die
elmulaszt versäumen, h.
elnök Präsident, -en, -en   der
elnök/-nõ Vorsitzende, -n, -n   der/die
eloszt verteilen, h. 
elosztási/disztribúciós politika Distributionspolitik (Sg.)   die
elõadó (tanulmányi) Betreuer, -s, -   der
elõítélet Vorurteil, -[e]s, -e   das
elõjegyzési naptár Agenda, -den   die
elõlegfizetés Voraus(be)zahlung, -en   die
élõlény Lebewesen, -s, -   das
elõny Vorsprung, -[e]s, -sprünge   der
elõny/elsõbbség Vorzug, -[e]s, -züge   der 
elõnyök kihasználása Ausnutzung der Vorteile (Pl.)
elõre (meg-/ki)fizet voraus(be)zahlen, h.
elõre lát voraus|sehen, a h. e
elöregedés Vergreisung, -en   die
elöregedik/megvénül vergreisen, i.
elõrejelzés Vorhersage, -n   die
elõretörés Vorstoß, -es, -stöße   der
elõzõ évvel összehasonlítva im Vergleich zum Vorjahr
elpazarol/eltékozol verschwenden, h.
elrabol entführen, h./kidnappen, h. gekidnappt
elrejt/titkosít/kódol verschlüsseln, h.
elsivatagosodás Verwüstung, (Sg.)   die
elsõ helyen an erster Stelle
elsõ kelet-európai ország erstes osteuropäisches Land (das)
elsõ osztályú értékpapírok/blue chips Blue Chips (Pl.)
elszámol verrechnen, h.
elszámolás/klíring Verrechnung, -en   die
eltérés Abweichung, -en   die
eltûnik verschwinden, -a- h. -u-
eltûnik a forgalomból aus dem Umlauf verschwinden
elvámolás Verzollung (Sg.)   die
elvándorlási szándék Abwanderungsabsicht, -en   die
elvár erwarten, h.
elvárt adó Erwartungssteuer   die
elver/eltékozol verwirtschaften, h.
elvezet ab|leiten, h.
e-mail cím E-Mail-Adresse, -n   die
e-mail/elektronikus levél E-Mail, -, -s   die/das
e-mailezik (e)mailen, 
e-mail-forgalom E-Mail-Verkehr, -s, -   der
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emberarcú globalizáció Globalisierung mit menschlichem Antlitz
emberi erõforrás Humankapital, -s (Sg.)   das
emberi erõforrás (többnyire többes számban) Humanressource, -n   die
emberi fejlettség indexe, HDI Human Development Index, -es, (Sg.)   der
emberi jogok Menschenrechte (Pl.)
emel/növel erhöhen, h./steigern, h./vergrößern
emelkedik/nõ sich erhöhen, h./sich steigern, h./sich vergrößern, h.
emelkedõ ágban lévõ termék reklámozása Expansionswerbung (Sg.)   die
emlékeztetõ reklám Erinnerungswerbung (Sg.)   die
említésre méltó nennenswert
e-money/elektronikus pénz elektronisches Geld
energiahordozó Energierohstoff, -[e]s, -e   der
ENSZ Közgyûlése Vollversammlung der UNO
EQ/emocionális kvóciens/érzelmi intelligencia kvóciens EQ/emotionaler Quotient, -en, -en...der
érdekegyeztetés Interessenausgleich, -[e]s, -e   der
érdekeltség/részesedés Beteiligung, -en   die
erdõgazdaság Forstwirtschaft  (Sg)   die 
erdõsáv Waldgürtel, -s -   der
ered/következik resultieren, h. (aus+Dat.)
eredmény Ergebnis, -ses, -se   das
eredményes/vmilyen eredménnyel végzõdik aus|fallen, -ie-, h. -a-
eredmény-kimutatás Gewinn- und Verlustausweis, -es, -e   der
eredményorientált erfolgsorientiert
érettségi Abitur, -s, -e   das/Reifeprüfung,-en   die
érint tangieren, h.
érint/illet/vonatkozik betreffen, -a-, h. -o-
erkölcsi bizonyítvány Führungszeugnis, -sses, -sse   das
érme Münze, -n   die
erõforrások kiaknázása Ressourcenausnutzung (Sg.)   die
erõs export-irányultság starke Export-Orientierung (die)
erõszak Gewalt, -en   die
értékcsökkenés/amortizáció Abschreibung (Sg.)   die
értékelés Bewertung, -en   die
értékelési lehetõség Auswertungsmöglichkeit, -en   die
értékesítés Verwertung, -en   die 
értékesítés ösztönzése/promóció Absatzförderung, -en   die/Verkaufsförderung (Sg.)   die
értékesítési piac/felvevõpiac Absatzmarkt, -(e)s, - märkte   der
értékesítési ügynök Absatzmittler, -s, -   der
értékesítési/disztribúciós csatorna Absatzkanal, -s, -kanäle   der
értekezlet Meeting,-d, -s   das
értékpapír/mely egy portfoliónak tíz százalékát teszi ki mit zehn Prozent beteiligt sein
értékpapír-állomány, portfólió Wertpapierdepot, -s, -s   das
értékpapírokat/részvényeket elad Wertpapiere abstoßen
értékpapírtõzsde Wertpapierbörse, -n   die
értékrendszer Wertesystem, -s, -e   das
értéktárgy Wertsache, -n   die
értékteremtés/nettó hozzáadott érték Wertschöpfung (Sg.)   die
értékteremtési lánc Wertschöpfungskette, -n   die
értéktõzsde Effektenbörse, -n   die
értelmiségi (réteg) Intelligenz, (Sg.)...die
érzéki csalódás Sinnestäuschung, -en   die
esedékes kamatok fällige Zinsen (Pl.)   die
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esedékesség Fälligkeit (Sg.)   die
esélyegyenlõség Chancengleichheit, (Sg.)   die
esés/csökkenés kockázata Abwärtsrisiko, -s, -risiken
esik fallen, -ä-, -ie-, i. -a-
esõerdõ Regenwald, -es, -wälder   der
eszébe jut/ötlik ein|fallen, -ie-, h. -a-
eszközöl/véghez visz tätigen, h.
eszköztár Instrumentarium, -s, -ien   das
ésszerûsítés/racionalizálás/a termelékenység javítása Rationalisierung, -en   die
esztergályos Dreher, -s, -   der
e-tanulás/internetes távoktatás E-Learning, -s, (Sg.)   das
étkezési utalvány Essen(s)marke, -n
EU kormányozhatósága Regierbarkeit der EU
EU nyitása kelet felé Ostöffnung der EU (die)
EU-csatlakozás EU-Beitritt, -[e]s (Sg.)   der
euró Euro, -s ( Sg.)   der
eurócent Eurocent, -s   der
eurókibocsátás Euro-Emission (Sg.)   die
eurokrata [egy uniós intézmény hivatalnoka] Eurokrat, -en, -en   der
Európa szívében im Herzen Europas
Európa-erõd Festung Europa
európai belsõ piac europäischer Binnenmarkt
Európai Bíróság Europäischer Gerichtshof
Európai Bizottság [European Commission] Europäische Kommission   die
Európai Egyesült Államok Vereinigte Staaten von Europa  (Pl.)
Európai Emberjogi Konvenció Europäische Menschenrechtskonvention   die
Európai Gazdasági- és Valutaunió Europäische Wirtschafts- und Währungsunion [EWWU]

die
Európai Gazdasági Közösség Europäische Wirtschaftsgemeinschaft   die
európai környezetvédelmi normák betartása Einhaltung der EU-Umweltschutznormen
Európai Közösség 

[EK, Európai Közösség (European Community, EC)] Europäische Gemeinschaft [EG]   die
Európai Közösségek Europäische Gemeinschaften (Pl.)
európai közösségi politika/az EU politikája Gemeinschaftspolitik (Sg.)   die
Európai Központi Bank Europäische Zentralbank [EZB]   die
Európai Parlament Europäisches Parlament
Európai Szabadkereskedelmi Övezet Europäische Freihandelszone   die
Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

[European Free Trade Association, EFTA] Europäische Freihandelsassoziation   die
Európai Szén- és Acélközösség Europäische Gemeinschaft für Kohle- und Stahl [EGKS]   die
Európai Tanács Europäischer Rat
Európai Tõzsdei Irányelvek Europäische Börsenrichtlinien (Pl.)
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

[European Bank for Reconstruction and Development, EBRD] Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung   die
Európai Unió [EU] Europäische Union [EU]   die
Európai Valutaalap [European Monetary Fund, EMF] Europäischer Währungsfonds
Európai Védelmi Közösség Europäische Verteidigungsgemeinschaft   die
európiac [az euró piaca] Euromarkt, -[e]s, -märkte   der
325 eurós foglalkoztatási viszony geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis [325-

Euro-Job]   das
euróvaluta-piac Eurogeldmarkt, -[e]s, -märkte   der
EVA/egyszerûsített vállalkozási adó vereinfachte Unternehmensteuer  

88

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 88



89

event-marketing/esemény-marketing Event-Marketing, -[s] (Sg.)   das
éves jelentést elfogadja [Rt.] Geschäftsbericht entgegennehmen, (i), -  (den/einen)
3 éves képzést abszolvált hallgató Master, (Sg.)   der
éves nyereség [Rt.] Jahresüberschuss, -es, -schlüsse  der
évfolyam Studiengang, -es, -gänge   der/Studienjahr, -s, -e
évfolyamtárs Kommilitone, -n, -n   der
évfolyamtásnõ Kommilitonin, -nen   die
expanzió/terjeszkedés/tágulás Expansion (Sg.)   die
export/kivitel Export, -[e]s, -e   der/Ausfuhr, -en   die
exportál/kivisz exportieren, h./aus|führen,h.
exportfelesleg Exportüberschuss, -es, -schüsse   der
exportnyereség Exportgewinn, -[e]s, -e   der
exporttöbbletet ér el/exporttöbbletre tesz szert ein Exportplus erzielen

F
faj/fajta Art, -en   die
fájdalom/baj Weh, -[e]s, (Sg.)
fájl/(adat)állomány Datei, -en   die
fájlátvitel Dateiübertragung, -en   die
fájlnév/állománynév Dateiname, -ns, -n   der
fájlt (meg)keres Datei suchen, h 
fájlt átnevez  Datei umbenennen, -a-, h. -a.
fájlt becsomagol Datei komprimieren, h.
fájlt beszúr Datei ein|fügen, h.
fájlt dekódol Datei entschlüsseln, h.
fájlt feldolgoz Datei bearbeiten
fájlt helyreállít Datei wiederher|stellen, h.
fájlt kicsomagol Datei entkomprimieren, h.
fájlt kódol Datei verschlüsseln, h.
fájlt konvertál Datei konvertieren, h..
fájlt megnyit Datei öffnen, h.
fájlt tárol Datei speichern, h.
fajok sokfélesége Artenvielfalt (Sg.)   die
faktor Faktor, -s, -en   der
fantomcég Phantomfirma,-en   die /Scheinfirma, -en   die
farkastörvények Wolfsgesetze, (Pl.)   die
faxol/faxot küld telefaxen, h./faxen, h.
fedezet Deckung, -en   die
fedezetlenség Unterdeckung (Sg.)   die
fejhallgató/headset Headset, -s, -s   das
fejlesztési és foglalkoztatási potenciál Wachstums- und Beschäftigungspotenzial, -s (Sg.)   das
fejlesztési gyakorlat Förderpraxis (Sg.)   die
fejlesztési intézkedés Förderungsmaßnahme, -n   die
fejlesztési terv szerint laut Entwicklungsplan 
fejlesztésre érdemes förderungswürdig
fejlõdés Entwicklung, -en   die
fejlõdõ ország/gyengén fejlett ország Entwicklungsland, -es, -länder   das
fejsze Axt, -äxte   die
fejvadászat Headhunting, -[s]  (Sg.)   das
feketegazdaság Schattenwirtschaft (Sg.)   die
feketemunka Schwarzarbeit (Sg.)   die
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fél állás Halbtagsjob, -s, -s   er
fel-/bejegyez/elkönyvel verzeichnen, h.
feladatkör/illetékességi kör Aufgabenbereich, -[e]s, -e   der
feladatmennyiség szerint változó idejû munkavégzés Arbeit auf Abruf  
félállás/részmunkaidõs foglalkozás/foglalkoztatás Halbtagsbeschäftigung (Sg.)   die
felaprózott kleingliedrig
felár Aufschlag, -s, -schläge   der
felár az értékpapír névértékén felül Agio, -s, -s/Agien   das
fél áron zum halben Preis
felbecsülhetetlen/meg-/felmérhetetlen unwägbar
feldolgozó ipar produzierendes Gewerbe  
feldolgozóipar verarbeitendes Gewerbe
felebaráti szeretet Nächstenliebe (Sg.)   die
felelõs verantwortlich
felelõs valamiért haftbar sein (für+Akk.)
felelõsség/szavatosság Haftung, -en   die (für+Akk.)
felelõsség korlátozása/szûkítése/korlátolt felelõsség Haftungsbeschränkung, -en   die
felelõsség(vállalásra) vonatkozó rendelkezések Haftungsbestimmungen (Pl.)
felelõsséget vállal (vmiért/vkiért) Verantwortung übernehmen, (-i), -a-, h. -o- (für + Akk)
felelõsségteljes verantwortungsvoll
felértékelés Aufwertung, -en   die
felfog/megért begreifen, -i-, h. -i-
felhalmoz an|häufen, h.
felhasználó Anwender, -s, -   der/Benutzer, -s, -   der/User, -s, -
felhasználói név Benutzername, -ns, -n   der
felhasználói program Anwendungsprogramm,-s,- e   das
felhív an|rufen, ie, h. -u-
fellendül boomen, h.
fellendülés éve Aufschwungjahr, -[e]s, -e   das/Boomjahr, -[e]s, -e   das
fellendülés/konjunktúra/virágzó gazdaság/virágzás Konjunkturhoch, -s, -s   das/Aufschwung, -[e]s, -schwünge

der
felmelegedés Aufwärmung, -en   die
felmond/felmond vkinek kündigen, h. (Akk.) (Dat.)
felmondás elleni védelem Kündigungsschutz, -es (Sg.)   der
felmondási (határ)idõ Kündigungsfrist, -en   die
felmutat auf|weisen,-ie-, h, -ie-
feloszt unterteilen, h. (in+Akk.)
feloszt/szétoszt/részekre oszt auf|teilen, h.
felpörgeti a gazdaságot Wirtschaft ankurbeln (die)
felragasztható cédula Haftie, -, -s   das
felsõfokú/egyetemi/fõiskolai tanulmányok Hochschulstudium, -s, -dien   das
felsõoktatásügy Hochschulwesen, -s   das
felsõréteg Oberschicht, -en   die
felszakad/feltörik/feltárul/elõtör auf|brechen, -a-, i. -o-
felszakít/feltör auf|brechen, -a-, h. -o-
felszerelés/berendezés Ausrüstung (Sg.)   die
feltár (új) piacokat Märkte erschließen
felteker auf|drehen, h.
feltétel/körülmény Bedingung, -en   die
feltölt auf|laden, (-ä-), -u-, h. -a-
feltör ( számítógépes adatot) knacken, h.
felügyeleti kötelezettség Aufsichtspflicht, -en   die
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felügyelõ bizottság [Rt.] Aufsichtsrat, -[e]s, -räte   der
felügyelõ bizottság jelentése Aufsichtsratsbericht, -[e]s, -e   der
felügyelõ bizottság tagja Aufsichtsratsmitglied, -[e]s, -er   das
felülmúl übersteigen, -ie-, h. -ie-
felvesz (pénzt a számláról) ab|heben, -o-, h. -o. (Geld vom Konto)
felvevõpiaco(ka)t feltár/(meg)szerez Absatzmarkt/Absatzmärkte erschließen
félvezetôipar Halbleiterindustrie (Sg.)   die
felzárkózás Aufrückung (Sg.)   die
fennállás/fennmaradás Fortbestand, -[e]s (Sg.)   der
fenntartható fejlõdés nachhaltige Entwicklung
fenntarthatóság/tartósság Nachhaltigkeit (Sg.)   die
fénylik/fényes Glanz aus|strahlen, h.
fiatal értelmiségi Jungakademiker, -s, -   der
fiatalokat sújtó munkanélküliség Jugendarbeitslosigkeit (Sg.)   die
figyel/ügyel/vigyáz/tekintettel van vmire achten, h. (auf+Akk.)
figyelembe vesz berücksichtigen, h. 
figyelembe vétel Achtung (Sg.)   die
figyelmeztetõ sztrájk Warnstreik, -s, -s   der
fiktív cég/fantomcég Scheinfirma, -men   die/Phantomfirma, -men   die
file/fájl/állomány ( csatolt ~ban) Datei,-en (in einer angehängten ~)   die
finanszírozás kívülrõl/idegen tõkével/külsõ forrásból történõ Fremdfinanzierung, -en   die
finanszírozás/pénzelés/pénzügyi támogatás Finanzierung, -en   die
finanszírozó/pénzelõ (személy/intézmény) Finanzierer, -s -   der
fiók(üzlet) Filiale, -n   die
fióktelep/telephely Niederlassung, -en   die
fiskális/költségvetési politika Fiskalpolitik (Sg.)   die
fix kamatozású értékpapír festverzinsliches Wertpapier
fizet zahlen, h.
fizetés elhalasztása Zahlungsverschub, -[e]s(Sg.)   der
fizetés/járandóság Gehalt, -[e]s, -hälter   das
fizetés/javadalmazás beszüntetése Karenz, -en   die
fizetéscsökkentés Gehaltskürzung, -en   die
fizetéselhalasztás Zahlungsaufschub, -[e]s, -e   der
fizetési eszköz Zahlungsmittel, -s, -   das
fizetési felszólítás Zahlungsaufforderung, -en   die
fizetési feltételek Zahlungsbedingungen (Pl.)
fizetési forgalom Zahlungsverkehr, -s (Sg.)   der
fizetési haladékot engedélyez Zahlungsaufschub genehmigen (Dat.) 
fizetési határidõ Zahlungsfrist, -en   die
fizetési határidõ/befizetési határidõ Zahlungstermin, -s, -e   der
fizetési hátralék Zahlungsrückstand, -es, -stände   der
fizetési hátralékba kerül in Zahlungsverzug kommen
fizetési igazolás Zahlungsbestätigung, -en   die
fizetési kedvezményezett Zahlungsbegünstigte, -n, -n   der/die
fizetési késedelem Zahlungsverzug, -[e]s (Sg.)   der
fizetési kötelezettség Zahlungspflicht, -en   die
fizetési letiltás Zahlungssperre, -n   die
fizetési megállapodás/fizetési egyezmény Zahlungsabkommen, -s, -   das
fizetési meghatalmazás Zahlungsermächtigung, -en   die
fizetési mérleg Zahlungsbilanz (Sg.)   die
fizetési mérleg egyensúlya Zahlungsbilanzgleichgewicht, -[e]s(Sg.)    das
fizetési mérleg zavarai/egyenetlenségei Zahlungsbilanzstörungen (Pl.)

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 91



MAGYAR – NÉMET

fizetési mód Zahlungsweise, -n   die
fizetési nap Zahltag, -(e)s, -e   der
fizetési rendszer Zahlungssystem, -[e]s, -e   das
fizetésimérleg-hiány Zahlungsbilanzdefizit, -s (Sg.)   das
fizetésképesség/hitelképesség vizsgálata Bonitätsprüfung, -en   die
fizetésképtelen bankrott/zahlungsunfähig
fizetésképtelenség Insolvenz, -en   die/Zahlungsfähigkeit (Sg.)

die/Zahlungsunfähigkeit (Sg.)    die
fizetés-kiegészítés (alacsony fizetés esetén a munkaügyi hivatal 

által folyósított) Kombilohn, -[e]s (Sg.)   der
fizetésre szólít fel zur Zahlung auffordern
fizetôképes zahlungsfähig
fizetõ Zahler, -s, -   der
fizetõképesség/hitelképesség/bonitás Bonität (Sg.)   die
fizetség/megfizetés/kifizetés Bezahlung, -en
floppy/hajlékonylemez Diskette, -n   die/Floppydisk, -   die
foglalás Buchung, -en   die
foglalkozási betegség/ártalom Berufskrankheit, -en   die
foglalkozik vmivel beschäftigen sich, h. (mit+Dat.)
foglalkoztat beschäftigen, h. (mit+Acc.)
foglalkoztatási helyzet Beschäftigungssituation, -en   die
foglalkoztatási ráta Erwerbsquote, -n   die
foglalkoztatási struktúra Beschäftigungsstruktur, -en   die
foglalkoztatáspolitika Beschäftigungspolitik (Sg.)   die
foglalkoztatottság növekedése Beschäftigungswachstum, -s (Sg.)   das
foglalt tárolóhely belegter Speicherplatz
fogyasztási adó Verbrauchersteuer, -n   die 
fogyasztási cikkek/javak vására Konsumgütermesse, -n   die
fogyasztási javak Konsumgüter (Pl.)
fogyasztói árindex Verbraucherpreisindex, -[es], -e/-dizes   der
fogyasztói hitel/áruvásárlási hitel Konsumentenkredit, -[e]s, -e   der
fogyasztói magatartás Konsumentenverhalten, -s (Sg.)   das/Verbraucher ver hal -

ten, -s (Sg.)   das
fokozódik/emelkedik sich steigern, h.
fokozza/növeli a jövedelmezõséget Ertragskraft steigern   (die)
folyamatos/permanens permanent
folyamatot optimalizálja Prozess optimieren   (einen)
folyó évben/idén im laufenden Jahr
folyó fizetési mérleg zavarai Leistungsbilanzstörungen (Sg.)
folyószámla Kontokorrentkonto, -s, -s/-konten   das/laufendes Konto
folyószámla (a fizetés átutalására nyitott) Gehaltskonto, -s, -s/-ten   das
folyószámlát nyit Girokonto eröffnen, h.   (das)
folyószámla-vezetés/számlavezetés Kontoführung (Sg.)   die
folytat/folytatódik fort|setzen, h.
font Pfund, -s   das
fontosnak tart vmit Wert legen (auf +Akk)
fontosnak tûnik wichtig erscheinen
forgalmi adó Umsatzsteuer (Sg.)   die/Verkehrssteuer, -n   die
forgalom ... küszöbe Umsatzschwelle von ... (eine)
forgalom/eladás(ok)/értékesítés Absatz, -es (Sg.)   der
forgalom/közlekedés Verkehr, -[e]s (Sg.)   der
forgalomba hoz in Umlauf bringen
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forgalomban lévõ pénz kursierendes Geld
forgalomcsökkenés Umsatzrückgang, -(e)s (Sg.)   der
forint Forint, -s (HUF)   der
formatál formatieren, h.
forradalmi átalakulás/rendszerváltozás Umbruch, -[e]s -brüche   der
forrás/passzíva Passiva (Pl.)
forrásadó Abgeltungssteuer (Sg.)   die/Quellensteuer (Sg.)   die
forrásfelhasználás Ressourcenverbrauch, -[e]s, (Sg.)   der
forrásoldal Passivseite, -n   die
fórum Forum, -s, -en   das
fõ felvásárló Hauptabnehmer, -s -   der
fõállás/fõfoglalkozás Ganztagsarbeit, -en   die/Ganztagsbeschäftigung, -en   die
fõállású anyaság hauptberufliche Mutterschaft,   die
fõiskola Hochschule, -n   die
fõiskolai diploma Hochschuldiplom, -s, -e   das
földhivatal Katasteramt, -[e]s, -ämter,   das
földtörvény Bodengesetz, -[e]s, -e das
fölény Überlegenheit (Sg.)   die
fölösleg Überschuss, -es, -schüsse  der
fõnök/felettes/elöljáró Vorgesetzte, -n, -n  der/die
fõnök/nagyfõnök Boss, -es, -e   der
franchise Franchise, -n   die
franchise szövetség Franchiseverband, -[e]s, -bände   der  
franchise-adó Franchisegeber. -s, -   der
franchise-vevõ Franchisenehmer, -s, -   der
frekvencia Frequenz, -en   die
fungibilis/helyettesíthetõ fungibel
fusimunka Pfusch, -es (Sg.)   der
fusizik pfuschen, h.
futamidô Laufzeit, -en   die
fúzió/vállalategyesülés/összeolvadás Fusion, -en   die
fuzionál fusionieren, h.
fúziós nyereség Fusionsgewinn, -[e]s, -e   der
függõség a belföldi konjunktúrától Abhängigkeit von der Binnenkonjunktur (die)

G
gabona Getreide, -s, -   das
gabonatermesztés Getreidebau, -(e)s, -e   der
gátlástalan hemmungslos
gazdasági elit Wirtschaftselite, -n   die
Gazdasági és Szociális Bizottság Wirtschafts- und Sozialausschuss, -es (Sg.)   der
Gazdasági és Valutáris Unió Wirtschafts- und Währungsunion (Sg.) [WWU]   die
gazdasági helyzet Wirtschaftslage, -n   die
gazdasági helyzet rosszabbodása/romlása/gyengülése Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage (die)
gazdasági konjunktúra változása Konjunkturänderung, -en   die
gazdasági környezet wirtschaftliches Umfeld  
gazdasági mutató(szám) Wirtschaftskennzahl, -en   die
gazdasági övezet Wirtschaftsraum, -(e)s, -¨e   der
gazdasági szuverenitás korlátozása Beschränkung der wirtschaftlichen Souveränitätsrechte
gazdasági tevékenységeket megkezd és megvalósít wirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen und durchführen (die)
gazdasági világválság Weltwirtschaftskrise, -n   die
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gazdasági visszaesés/hullámvölgy/konjunkturális mélypont Konjunkturtief, -s, -s   das
gazdaságosan/nyereségesen mûködik schwarze Zahlen schreiben
gazdaságosság Wirtschaftlichkeit (Sg.)   die
gazdaságpolitika Wirtschaftspolitik, -en   die
gázvezeték Gaspipeline, -s   die
GDP BIP, - (Sg.)   das
GDP (bruttó hazai termék) Bruttoinlandsprodukt, -es (Sg.)   das
geotermikus erõmû Erdwärmeanlage, -n   die
géppel írt maschinengeschrieben
global player [a globalizált gazdaságban érdekelt cég] Global Player, -s, -s   der
globális felmelegedés globale Aufwärmung   die
globális tervezés Globalplanung, -en   die
globalizáció bírálója Globalisierungs-Kritiker, -s, -   der
globalizáció ellenes (személy) Antiglobalisierer, -s -   der
globalizáció ellensége Globalisierungsgegner, -s, -   der
globalizáció szellemében lép fel global antreten
globalizáció védelmezõje Globalisierungsverteidiger, -s, -   der
globalizációs csapda Globalisierungsfalle, -n   die
globalizációs folyamat Globalisierungsprozess, -es, -e   der
globalizációs kényszer Globalisierungszwang, -[e]s, -zwänge   der
globalizációs tézis/tétel Globalisierungs-These, -n   die
gólya/elsõéves egyetemista Storch, -[e]s, Störche   der
gondos(kodó)/törõdõ besorgt
gondoskodás Fürsorge (Sg.)   die
Google keresõben keres googeln, h. (gegoogelt)
gördülékenyen halad/jól boldogul zügig vorankommen
görget vor sich hersdieben
grémium/bizottság/testület Gremium, -s, -ien   das
gürcöl/gürizik schuften, h. 

GY
gyakori munkahely-változtatás [karrierépítés céljából] Jobhopping, -[s] (Sg.)   das
gyakorlat/praktikum Praktikum, -s, -ka   das
gyakorlat/orvosi praxis/ügyvédi praxis Praxis, -xen   die
gyakornok Praktikant, -en, -en   der
gyakornok(lány) Praktikantin, -nen   die
gyakornokidõ/gyakornoki foglalkoztatás Volontariat, -s, -e   das
gyárosok szövetsége Industriellenvereinigung (Sg.)   die
gyártási/termelési költségek Produktionskosten (Pl.)
gyártmány/készítmény/termék Erzeugnis, -ses, -se   das
gyártócsarnok Fertigungshalle, -n   die
gyártóhely/gyártóbázis Produktionsstätte, -n   die
gyemekhalandóság Kindersterblichkeit (Sg.)   die
gyenge beruházási tevékenység schwache Investitionstätigkeit
gyengén/lassan növekedõ wachstumsschwach
gyengít  ab|schwächen, h.
gyengül/csökken/enyhül ab|schwächen, (sich) h.
gyermeket otthon nevelõ szülõknek nyújtott támogatás Betreuungsgeld, -[e]s, -er   das
gyors elérés/gyors hozzáférés schneller Zugriff
gyorsaság Schnelligkeit (Sg.)   die
gyökér Wurzel, -n   die
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H
habilitál habilitieren, h.
hajlékonylemez-meghajtó, A-meghajtó Floppydisk-Laufwerk, -(e)s, -e   das
hajózási szerzõdés Schifffahrtsvertrag, -[e]s, -träge   der
hajózóút/medervonal Fahrrinne, -n   die
hajtóerõ Antriebskraft, -kräfte  die/Triebkraft, -kräfte   die
haladék/halasztás Schonfrist, -en   die
haladékot kap Aufschub erhalten
halállomány Fischbestand, -[e]s, -stände   der
hálapénz/paraszolvencia Extrahonorar, -s, -e   das
hallgató/egyetemista Student, -en, -en...der
hallgatónõ/egyetemista lány Studentin, -nen...die
hálózat Netz, -[e]s, -e   das/Netzwerk, -es, -e   das
hálózatba kötés Vernetzung, -en   die
hangerõsség Lautstärke (Sg.)   die
hangszóró Lautsprecher, -s, -   der
hangulat Stimmung, -en   die
hangya Ameise, -n   die
hardware Hardware (Sg.)   die
használat/hasznosítás Nutzung, -en   die
használatbavételi szerzõdés Nutzungsvertrag, -[e]s, -träge   der
haszon/kockázat arány Nutzen/Risiko Relation
haszonélvezõ Nutznießer, der
haszonjámûgyártás/-ipar Nutzfahrzeugindustrie (Sg.)   die
hatalomtól való megfosztás Entmachtung (Sg.)   die
hatályba lép in Kraft treten
határ(ok) átlépése (átvitt értelemben is) Grenzüberschreitung (Sg.)   die 
határidô elõtti törlesztés vorzeitige Tilgung
határidôs betét Termineinlage, -n   die
határidõs áruhitelfizetési határnap Zahlungsziel, -[e]s, -e   das
határidõs kereskedelem Terminhandel, -s (Sg.)   der
határidõs pénz/lekötött pénz Festgeld, -es, [-er]   das
határidõs piac/határidõs tõzsde Terminmarkt, -(e)s, -märkte   der
határidõs tõzsde Terminbörse, -n   die
határidõs ügylet/kötés Börsentermingeschäft, -[e]s, -e   das
határidõs ügylet/üzlet/kereskedelem Termingeschäft, -(e)s, -e   das
határokon átívelõ/nemzetközi (szintû) grenzüberschreitend
határozat Beschluss, -es, -schlüsse   der
határozott idõre szóló munka befristeter Job
hatás Effekt, -[e]s, -e   der/Wirkung, -en   die
hatékony/eredményes effizient/wirksam
hatékonyság/hatásosság Effizienz (Sg.)   die
hatóság Instanz, -en   die
hátrányos nachteilig
hátrányos helyzetben benachteiligt
hátrányosan megkülönböztet/diszkriminál diskriminieren, h.
háttér/környezet Umfeld, -[e]s (Sg.)   das
haussier árfolyamemelkedésre spekuláló spekuláns Haussier, -s, -s   der
havi fizetés Monatsgehalt, -s, -gehälter   das
hazai valuta/nemzeti valuta Landeswährung, -en   die
hazai/honi/belföldi einheimisch
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hedgealap(ok)/tõzsdei fedezeti alap(ok) Hedgefonds, -, -   der
hedger/tõzsdei fedezeti ügyletkötõ Hedger   der
hegesztõ(munkás) Schweißer, -s, -   der
hely/elhelyezkedés, telephely Standort, -[e]s, -e   der
helyébe an die Stelle
helyet/helyszínt keres magának Standort suchen   (einen)
helyettes stellvertretend
helyi beszélgetés Ortsgespräch, -es, -e   das
helyiérték Stellenwert, -[e]s, -e   der
helyreállít wieder|herstellen, h.
helyszínen tud maradni/tartózkodni am Ort bleiben können 
hiány/szükség Mangel, -s, Mängel  der
hiányos jogbiztonság mangelnde Rechtssicherheit (die)
hiányszakma Mangelberuf, -s, -e   der
híd Kelet- és Nyugat-Európa között Brücke zwischen Ost- und Westeuropa (die)
hír/üzenet Nachricht, -en   die
hirdetés Anzeige, -n   die
hirdetést felad Anzeige aufgeben   (eine)
hírében áll vminek im Ruf stehen
hírközlés Nachrichtenübermittlung (Sg.)   die
hírközlõ eszközök Nachrichtenmittel (Pl.)
hitel Kredit, -s, -s   der
hitel rendelkezésre bocsátása/engedélyezése Kreditbewilligung, -en   die
hitelállomány Kreditbestand, -[e]s, -stände   der
hitelesít beglaubigen, h.
hitelesítés Beglaubigung, -en   die
hitelez/meghitelez/hitelt nyújt kreditieren, h.
hitelezés/hitelnyújtás Kreditvergabe, -n   die
hitelezô Gläubiger, -s, -   der
hitelfelvevõ, adós Kreditnehmer, -s, -   der
hitelintézet Kreditinstitut, -[e]s, -e   das
hitelkamat Sollzins, -es, -en   der
hitelkártya Kreditkarte, -n   die
hitelképes/visszafizetésre képes rückzahlungsfähig
hitelképesség Kreditfähigkeit (Sg.)   die
hitelképesség/pénzügyi megbízhatóság/bonitás Kreditwürdigkeit (Sg.)   die
hitelkeret Kreditrahmen, -s, -   der
hitelnyújtás Kreditgewährung, -en   die
hitelnyújtó Kreditgeber, -s, -   der
hitelpapír Gläubigerpapier, -s, -e   das
hitelt ad/nyújt Kredit gewähren, h. (einen) (Dat.)
hitelt törleszt Kredit tilgen, h. (den)
hitelt/kölcsönt felmond Kredit kündigen, h. (den)
hívás-átirányítás Rufumleitung (Sg.)   die
hívás-elutasítás Rufablehnung (Sg.)   die
hívási jel Anrufsignal, -s, -e   das
hivatalos bróker amtlicher Makler  
hivatalos valutatartalékok amtliche Währungsreserven
hivatás/foglalkozás/szakma Beruf, -s, -e   der
hívó fél Anrufer, -s, -   der
hívott fél Angerufene, -n, -n   der/die
holding/holdingtársaság/konszernirányító társaság Holding, -s   die/Holdinggesellschaft, -en   die/
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tulajdonos/ellenõrzõ vállalat Obergesellschaft, -en   die/Dachgesellschaft, -en   die
home page/honlap Homepage, -s   die
honorárium/tiszteletdíj Honorar, -s, -e   das
honosítás Nostrifizierung, -en   die
honvédelmi miniszter Verteidigungsminister, -s, -   der
hossz, tõzsdei árfolyam-emelkedés Hausse (Sg.)   die
hosszadalmas langwierig
hosszú távú/hosszú távon langfristig
hosszú távú/lejáratú megrendelés Dauerauftrag, -(e)s, -¨e   der
hosszútávú hitelek nyújtása Vergabe langfristiger Kredite
hozam Ertrag, -[e]s, -träge   der
hozam/megtérülés(i ráta) Rendite, -n   die
hozamkilátások/várható hozam/bevételek Ertragsaussichten (Pl.)   die  
hozzáfér/-jut az EU-s (pénz)eszközökhöz auf die EU-Mittel zugreifen
hozzáférés valamihez Zugang, -[e]s, -gänge   der
hozzáfûz/hozzácsatol [szövegszerkesztés is]/felvesz hinzu|fügen, h.
hozzáigazodás/hozzáigazítás folyamata Anpassungsprozess, -es, -e   der
hozzájárul a foglalkoztatáshoz /a foglalkoztatottsághoz zur Beschäftigung beitragen
hozzájut vmihez/megkap vmit/joga van vmihez/megilleti vmi zu|kommen, -a-, i. -o- (Dat.)
hozzákeres dazuverdienen, h.
hulladék ártalmatlanítás/hulladékeltávolítás/szemét(el)szállítás Abfallentsorgung (Sg.)   die/Müllentsorgung (Sg.)   die
hulladékpapír Altpapier, -s, -e   das 
hulladékszelektálás/-szétválasztás Abfalltrennung (Sg.)   die
humánpolitika/munkaügyi politika Personalpolitik (Sg.)   die
húzóágazat Wachstumsbranche, -n/Konjunkturlokomotive, -n   die

I
idegen tõke Fremdkapital, -s (Sg.)   das
idényjellegû/szezonális (jellegû) munkanélküliség saisonale Arbeitslosigkeit  
idõzóna Zeitzone, -n   die
igazgatóság [Rt.] Vorstand, -[e]s   der
igazol [bizonyít] beweisen, -ie-, h. -ie-
igazol [kimutat] nach|weisen, -ie-, h. -ie- (Akk.)
igazolják a számok Zahlen belegen (die)
igazságosság/méltányosság Gerechtigkeit (Sg.)   die
igazságügyi hatóság Justizbehörde, -n   die
igény Anspruch, -s, -sprüche   der
igénye/joga van vmire/jár neki/megilleti vmi Anspruch haben (auf + Akk)
-igényes -intensiv
ígér versprechen, -a-, h. -o-
illetékmentes/-köteles gebührenfrei
illúzió/látszat Illusion, die, -      die
import/behozatal Einfuhr, -en   die/Import, -[e]s, -e   der
importál/behoz ein|führen, h./importieren, h.
inaktivál inaktivieren, h.
index/leckekönyv Studienbuch, -es, -bücher  das
index/mutató Index, [e]s, -e/-dizes   der
indexálás Indexierung, -en   die
indikatív (útbaigazításos) tervezési rendszer indikatives Planungssystem
indítvány Antrag, -(e)s, -träge   der
indoklás Begründung, -en   die
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indokol begründen, h.
infláció Geldentwertung (Sg.)   die
infláció/pénzromlás/pénzhígulás Inflation (Sg.)   die
inflációs ráta csökkentése Senkung der Inflationsrate (die)
információgazdaság Informationswirtschaft (Sg.)   die
információs és kommunikációs technológia IuK-Technologie, -n   die
információs és telekommunikációs felszereltség/ellátottság Informations- und  Telekommunikationsausrüstung, -en

die
információs forradalom Informationsrevolution (Sg.)   die
információs társadalom Informationsgesellschaft, (Sg.)   die
információs társadalom (az egész világra kiterjedõ) Weltinformationsgesellschaft (Sg.)   die
ingadozás Schwankung, -en   die
ingatag wackelig
ingatlanadó Immobiliensteuer (Sg.)   die
ingatlanállomány Immobilienbestand, -[e]s, -stände   der
ingatlankbefektetési alap Immobilienfonds, -, -   der
ingatlan-nyilvántartás Immobilienregister, -s, -   das
ingatlanszerzés/ingatlanvásárlás Immobilienerwerb, -(e)s (Sg.)   der
ingatlanügynök/ingatlanközvetítõ Immobilienmakler, -s, -   der
ingázó Pendler, -s, -   der
ingovány/mocsár Sumpfboden, -s, -böden   der
innovációs orientálás Innovationsorientierung (Sg.)   die
innovatív innovativ
input Input, -s, -s   der/das
input/adatbevitel Eingabe, -n   die
installál installieren, h.
integrációs folyamat Integrationsprozess, -es, -e   der
integrációt végrehajtani/keresztülvinni Integration vollziehen   (eine)
integrált államszövetség integrierter Staatenverbund
intelligens intelligent
interakciós Interaktion, -en   die
internet(es) bank/e-bankolás E-Banking,-s (Sg.)   das
internet/(elektronikus) világháló Internet, -s, [-s]   das
internet-böngészõ Internet-Browser, -s, -   das
internetelérés/-csatlakozás Internetanschluss, -es, -schlüsse   der
internetelérés/-csatlakozás Internetzugang, -[e]s, -gänge   der
Interneten via/über das Internet
interneten (keresztül) über das Internet
internetes pénzkezelés Internet-Banking, [-s], -   das
internetes tõzsde, e-tõzsde E-Börse, -n   die
internetes üzletkötés/kereskedelem E-Business,-es, (Sg.)   das
intervallum/köz Intervall, -es, -e   das
intézkedési csomag Maßnahmenpaket, -[e]s, -e
intézményesítés Institutionalisierung (Sg.)
intézményi reklám institutionelle Werbung
ipar Industrie, -n   die
ipari létesítmények elhelyezése Industriestandort, -[e]s, -e   der
ipari vállalat Industrieunternehmen, -s, -   das
iparûzési adó Gewerbesteuer (Sg.)   die
iparûzési adó fizetésére kötelezett társaság gewerbesteuerpflichtige Gesellschaft
iPhon iPhone, -s, -s   das 
IQ IQ/Intelligenzquotient, -en, -en  der
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IQ-teszt IQ Test, -s, -s   der
irányelv/vezérelv Leitprinzip, -s -ien   das
írásvédett schreibgeschützt
iratok/dokumentumok Unterlagen (Pl.)
irígy neidisch
ISDN-csatlakozó ISDN-Anschluss, -es, -schlüsse   der
ISDN-modem ISDN-Modem, -s, -s   das
iskolai végzettség Schulabschluss, -ses, -schüsse   der

J
járulékfizetési kötelezettség Beitragspflicht, -en   die
járulékfizetõ Beitragszahler, -s, -   der
járulékos bérköltségek Lohnnebenkosten (Pl.)
járulékos/kiegészítõ/pótlólagos/pót- zusätzlich 
javaslat Antrag, -(e)s, -träge   der
jegybank Notenbank (Sg.)   die
jegybanki alapkamat (NZZ cikk) Schlüsselzins, -es, -e   der
jegybanki alapkamat/irányadó kamat(láb) Leitzins, -es, -en   der
jegyez a tõzsdén kotieren, h.
jegyzett tõke gezeichnetes Kapital/Nominalkapital, -s (Sg.)   das 
jegyzõkönyv Protokoll, -s, -e   das
jel Signal, -s, -e   das
jelenlegi gegenwärtig
jelent dar|stellen, h.
jelent/tájékoztat/tudósít/értesít/közöl berichten, h.
jelentés szerint dem Bericht nach
jelentôs hátránnyal/hátrányokkal jár beträchtliche Nachteile mit sich bringen
jelentõs növekedési impulzusok/jelzések bedeutende Wachstumsimpulse (Pl.)
jelentõs/tetemes erheblich
jelmondat/jelszó/deviza Devise, -n   die
jelmondat/szlogen Slogan, -s, -s   der
jelöl/megjelöl/megnevez/meghatároz bezeichnen, h.
jelölt Kandidat, -en, -en, der
jelölt (nõ) Kandidatin, -nen   die
jelszó Kennwort, -[e]s, -e   das
jelzáloghitel  Hypothekarkredit, -[e]s, -e   der /Subprimekredit, -[e]s, -e

der
jelzálog-hitelezô Hypothekar, -s, -e    der
jelzõhang/telefoncsengés Klingelton, -[e]s, -töne   der
jó hírnév guter Ruf
jó ipari termelés tekintetében angesichts der guten Industrieproduktion
jó vásár Schnäppchen, -s, -   das
joggal való visszaélés Schikane, -n   die
jogharmonizáció Rechtsharmonisierung (Sg.)   die
jogi forma Rechtsform, -en   die
jogi személy juristische Person/rechtliche Person, -en..die
jogi személyiség/jogalanyiság Rechtspersönlichkeit, -en   die
jogi személyiségû gazdasági társaság Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit   (die)
jogvita Rechtsstreitigkeit, -en   die
jól bevált modellek gutbewährte Modelle
jól jövedelmezõ/kifizetõdõ/nyereséges lukrativ
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jól megy gut laufen
jólét Wohl, -[e]s  (Sg.)   das
jólét ellátottság értelemben Wohlfahrt (Sg.)   die
jólét személyes elégedettség értelemben Wohlergehen, -s (Sg.)   das
jólét növelése Wohlstandssteigerung (Sg.)   die
jólét növelésére szolgáló nyereséget ér el Wohlstandsgewinn erzielen   (einen)
jótáll/szavatol/felel/kezeskedik haften, h. (für+Akk.)
jóváírás Gutschrift, -en   die
joystick Joystick, -s, -s   der
jövedék Ertrag, -[e]s, -träge   der
jövedéki adó Ertragsteuer   die 
jövedelem Ertrag, -[e]s, -träge   der/Einkünfte (Pl.)
jövedelem adó Einkommensteuer (Sg.)   die
jövedelem-kiegészítés Zusatzverdienst, -[e]s, -e   der
jövedelemszerzési esély Einkommenschance, -n   die
jövedelmet csökkentõ einkommensmindernd
jövedelmezõség/rentabilitás Rentabilität (Sg.)   die
jövõben künftig
juniorkártya Juniorkarte, -n   die
just-in-time [a gyártás, szállítás, raktározás optimális futamidejét 

kialakító szervezési módszer] Just-in-Time [JIT]
just-in-time-beszerzés Just-in-Time-Beschaffung, -en   die
just-in-time-termelés Just-in-Time-Produktion   die
jutalom/prémium/díj Prämie, -n   die
jutányos áron preiswert/preisgünstig
juttatás/támogatás/hozzájárulás/pótlólagos fizetés Zuschlag, -[e]s, -schläge   der

K
kábel Kabel, -s, -   das
kábeltelevízió Kabelfernsehen, -s (Sg.)   das
kamara Kammer, -n   die
kamara megalapítása Kammergründung, -en   die
kamat Zins, -es, -en   der
kamat(ozás)/hozam Verzinsung, -en   die
kamatadó Zinssteuer, -n   die 
kamatcsökkenés/kamatlábcsökkenés Zinssenkung, -en   die
kamatemelés Zinserhöhung, -en   die
kamatfedezet Zinsdeckung (Sg.)   die
kamathozam Zinsertrag, -[e]s, -träge   der
kamatláb Zinsfuß, -es, -füße   der/Zinssatz, -es, -sätze   der
kamatmentes zinsfrei/zinslos
kamatmentes hitel zinsloser Kredit
kamatmentes kölcsön unverzinsliches Darlehen/zinsloses Darlehen
kamatos kamat Zinseszins, -es, -en   der
kamatot (fel)számít Zinsen berechnen, h.
kamatot csökkent Zinsen senken, h.
kamatot fizet verzinsen, h./Zinsen zahlen, h.
kamatot jóváír Zinsen gutschreiben, -ie-, -ie-
kamatot kap Zinsen bekommen, -a-, h. -o-
kamatot megemel Zinsen erhöhen, h.
kamatot termel/kamatozik Zinsen bringen, brachte, h.gebracht
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kamatozik verzinsen, h. (sich)
kamatozó zinsbar/verzinsbar/verzinslich
kamatozó bankbetét verzinsliche Bankeinlage
kamatozó pénz zinsbares Geld
kamatszámítás/a kamatok felszámítása Zinsberechnung (Sg.)   die
kamattámogatás/kamatszubvenció Zinszuschuss, -es, -schüsse   der
káosz Chaos, -   das
kaotikus/zûrzavaros chaotisch
kapacitás-kihasználás Kapazitätsauslastung, -en   die
kapacitásnövelés/kapacitásnövekedés Kapazitätserweiterung, -en   die
kapacitásnövelõ beruházás kapazitätssteigernde Investition
kapcsol koppeln, h.
kapcsolat Beziehung, -en   die
kapcsolódási pont Schnittstelle, -n   die
kar (fõiskolai/egyetemi) Fakultät, -en   die
karácsonyi jutalom/'pulykapénz'/13. havi fizetés Weihnachtsgratifikation, (Sg.)   die/Weihnachtsgeld, -[e]s,

-[er]   das
karizma Charisma, -s, -rismen/rismata   das
karizmatikus charismatisch
károk csökkentése Schadensbegrenzung (Sg.)   die
kárpótlási jegy Entschädigungskupon, -s, -s   der
kárpótol kompensieren, h./entshädigen, h.
karrieresélyek/karrierkilátások Karrierechancen (Pl.)
karriert csinál Karriere machen
kártalanítás/kárpótlás Entschädigung, -en   die
kartell Kartell, -s, -e   das
kartellhivatal/kartellbíróság Kartellamt, -[e]s, -ämter   das
kartelljog Kartellrecht, -[e]s, -e   das
kartellt képez/alakít/létrehoz Kartell bilden
kartelltörvény Kartellgesetz, -es, -e   das
kattintás Klick, -s, -s
kátyú Schlagloch, -löcher   das
kedvezõ kamatozású zinsgünstig
kedvezõ/elõnyös/olcsó günstig
kedvezõtlen missgünstig
keményvaluta harte Währung
kémkedés Spionage, -   die
kémszolgálat/detektívszolgálat Ausspähdienst, -es, -e   der
kenõpénz Schmiergeld, -[e]s, -er   das
kényszermegoldás/szükségmegoldás Notlösung, -en   die
kényszerszabadságolás Zwangsbeurlaubung, -en   die
képernyôvédô (lemez) Bildschirmschoner, -s, -   der
képviseleti szerv Vertretungsorgan, -[e]s, -e   das
képviselõ Abgeordnete, -n, -n   der/die
képzés minõsége/színvonala Ausbildungsqualität (Sg.)   die
képzetlen, tanulatlan, iskolázatlan ungelernt
kérdezés/(közvélemény)kutatás Befragung, -en   die
kerekedelem útjában álló akadály Handelshemmnis, -ses, -se   das
keres suchen, h.
kereset/jövedelem/(dolgozói) bérek és (alkalmazotti) fizetések Arbeitseinkommen, -s, -   das
keresett/kelendõ/kapós gefragt
kereskedelem volumene/mennyisége Handelsvolumen, -s, -/-mina   das
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kereskedelmi bank Geschäftsbank, -en   die
kereskedelmi kamara Handelskammer, -n   die
kereskedelmi korlátozás Handelsbeschränkung, -en,   die
kereskedelmi mérleg Handelsbilanz (Sg.)   die
kereskedelmi mérleg hiány Handelsbilanzdefizit, -[e]s (Sg.)   das
kereskedelmi partner Handelspartner, -s, -   der
kereskedelmi szerzõdés Handelsvertrag, -[e]s, -träge   der
kereskedelmi vállalat Handelsgesellschaft, -en   die
kereslet Nachfrage (Sg.)   die (nach+Dat.)
keresõ rendszer Suchmaschine, -n   die
keresõfunkció/-program Suchfunktion, -en   die
keresõprogram Suchprogramm, - s, -e   das
keresõtevékenység Erwerbstätigkeit, -en   die
keretfeltétel Rahmenbedingung, -en   die
készenlétben tart/rendelkezésre bocsát bereit|stellen, h. 
készpénz Bargeld, -es, -er   das
készpénzfizetési (ár)engedményt ad skontieren, h.
készpénzfizetési árengedmény Skonto, -s, -s   der/das
készpénzkímélô bargeldlos
kétoldalú (pl. egyezmény) bilateral
kétszámjegyû zweistellig
kétszintû bankrendszer zweistufiges Bankensystem 
kettõs adóztatás Doppelbesteuerung (Sg.)   die
kezdõ fizetés Einstiegsgehalt, -[e]s, -gehälter   das
kezes Bürge, -n, -n   der
kezes (nõ) Bürgin, -nen   die
kezeskedik (vkiért) bürgen (für+Akk)
kezességet vállal (vkiért) Bürgschaft nehmen   (für+Akk)
kézzel írt handgeschrieben
kiadás/output [számítástechnika] Ausgabe, -n   die
kiadásokat adóból/adóalapból levon Ausgaben von der Steuer absetzen
kiberûr/virtuális tér Cyberspace (Sg.)   der
kibocsát emittieren, h.
kibocsátás Emission, -en   die
kibocsátó Emittent, -en, -en   der
kibocsátott termékek mennyisége Ausbringungsmenge (Sg.)   die
kibõvítés Ausweitung, -en   die
kibõvített belsõ piac erweiterter Binnenmarkt
kicsinyítés/miniatürizálás Miniaturisierung, -en   die
kidolgoz erarbeiten, h.
kiegyenlít aus|gleichen, -i-, h. -i-
kiegyenlít ab|federn, h.
kiegyenlít(õd)és Angleichung, -en   die
kiegyensúlyozott ausgeglichen
kiengesztel(õd)és Versöhnung, -en  die
kifizetés/befizetés Zahlung, -en   die
kifizetõ általi adólevonás/a forrásadó levonása Steuerabzug, -[e]s, -züge   der
kifizetõdik rechnen, h. (sich)
kifogyhatatlan bõségszaru unerschöpfliches Füllhorn
kihívás Herausforderung, -en   die
kiiratkozik exmatrikulieren, h.
kiirtás Ausrottung, (Sg.)   die
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kijavít verbessern, h.
kijelzõ (mûszer) Display, -s, -s   das
kikölcsönzött/kölcsönadott/szerzõdéses munkás Leiharbeiter, -s, -   der/Zeitarbeiter, -s, -   der
kiközvetítési arány Vermittlungsquote, -n   die
kikúrál/kigyógyít aus|kurieren, h.
kiküszöböl/megszüntet/elhárít beheben, -o- h. -o-
kilátás Aussicht, -en   die
kilencvenes évek elején Anfang der 90er Jahre
kilométer-átalány Kilometerpauschale, -n   die
kimeríti a keretet Rahmen ausschöpfen
kínálat/ajánlat/árajánlat Angebot, -[e]s, -e   das (an+Dat.)
kínálati/eladói piac Angebotsmarkt, -[e]s, -märkte   der
kincstár Fiskus, - (Sg.)   der
kincstárjegy Schatzanweisung, -en   die 
kinyit/megnyit eröffnen, h.
kiold/mûködésbe hoz aus|lösen, h.
kis- és középes méretû vállalkozások Kleine und mittelständische Unternehmen [KMU]
kis és közepes vállalkozások kleine und mittlere Unternehmen [KMU] (Pl.)
kisebbségek védelme/kisebbségvédelem Schutz der Minderheiten   (der)
kisebbségi részvényes Minderheitsaktionär -s, -e   der
kisegítõ munka Aushilfsarbeit, -en   die
kísértés Versuchung, -en   die
kisgazda Kleinlandwirt, -(e)s, -e   der
kisipari szövetkezet kleingewerbliche Genossenschaft
kisiparos Kleingewerbetreibende, -n, -n   der
kiskapu Schlupfloch, -[e]s, -löcher   das
kiskereskedelem Einzelhandel, -s (Sg.)  der
kiskorú minderjährig
kisugárzás/meggyõzõerõ Charisma, -s, -rismen/rismata   das
kiszabott rész/keret Kontingent, -[e]s, -e   das
kiszámít errechnen, h.
kiszámítható berechenbar
kiszámíthatóság Berechenbarkeit (Sg.)   die
kiszorítósdi Verdrängungswettbewerb, -s,   der
kitartó ausdauernd
kiterjesztés Ausbreitung, -en   die
kitesz vmennyit (összeg) betragen, -u-, h -a-
kitol, elhalaszt hinaus|schieben, o. h. o
kitüntet/kiemel aus|zeichnen, h.
kitûzött/elvégzendõ projektek anstehende Projekte (die)
kivet [adó] bemessen, -a-, h. -e- (nach+Dat.)
kivitel/megvalósítás Ausrichtung, -en   die
kivitel/az import számai/mutatói Ausfuhrzahlen (Pl.)
kivitel/export aránya Exportanteil, -[e]s, -e   der
kivív munkával /megszerez erarbeiten, h.
know-how Know-how, -[s]   das
kockázat (le)fedezése/biztosítása Risikoabsicherung (Sg.)   die
kockázati tõke Risikokapital, -s (Sg.)   das
kockázatmegosztás Risikostreuung (Sg.)   die
kockázatot alacsonyan tartja Risiko (das)/Risiken (die) klein halten
kockázatot vállal auf Risiken einlassen (sich)
kockázatvállalásra készség Risikobereitschaft (Sg.)   die
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kódol kodieren, h.
kódolóprogram Verschlüsselungsprogramm, -[e]s, -e   das
kohéziós és strukturális alap [EU] Kohäsions- und Strukturfonds, - (Sg.)   der
kollégium Studentenheim, -s, -e
kollektív béralku szabadsága Tarifautonomie, -n   die
kollektív bérszerzõdés/bérmegállapodás Tarifabkommen, -s, -   das/Tarifabschluss, -es, -schlüsse   der
kollektív bértárgyalás-forduló Tarifrunde, -n   die
kollektív bértárgyalások Tarifverhandlungen (Pl.)
kollektív szerzõdés Kollektivvertrag, -s,-träge   der/Tarifvertrag, -[e]s, -träge

der
kollektív szerzõdés szerinti bér(ek) Tariflohn, -[e]s, -löhne   der
kommunális hulladék(ok) kommunale Abfälle
kommunikációs eszköz Kommunikationsmittel, -s, -   das
kommunikációs politika Kommunikationspolitik (Sg.)   die
kommunikációs társadalom Kommunikationsgesellschaft, (Sg.)   die
kommunikál kommunizieren, h.
kompatibilis kompatibel
kompatibilitás Kompatibilität (Sg.)   die
kompenzál auslgleichen, -i-, h -i-/kompensieren, -t
kompetencia Kompetenz, -en   die
kompetencia-elosztás Kompetenzverteilung (Sg.)   die
kompetenciák kiterjesztése Kompetenzerweiterung (Sg.)   die
komputer/számítógép Computer, -s, -   der
komputeres/távkereskedés a tõzsdén Online-Broking, -s   das
komputerôrült Computerfreak, -s, -s   der
konglomerátum Konglomerat, -[e]s, -e   das
konjunkturális/ciklikus munkanélküliség konjunkturelle Arbeitslosigkeit  
konkurens céget felvásárol Konkurrenten aufkaufen
konstruktív bizalmatlansági indítvány konstruktives Misstrauensvotum
konszern Konzern, -s, -e   der
konszernegyesülés/két konszern „egybekelése” Konzernehe, -n   die
konvergencia/közeledés gazdasági folyamata ökonomischer Prozess der Konvergenz (der)
konvergengiaelmélet Konvergenztheorie (Sg.)   die
konvertál konvertieren, h.
konvertálhatóság/valuta-átválthatóság Konvertierbarkeit (Sg.)   die
konzorcium Konsort|ium, -s, -ien   das
korengedményes/idõ elõtti nyugdíjazás vorzeitige Pensionierung  
korkedvezménnyel/korengedménnyel nyugdíjba megy in Frührente gehen
korlátlan unbeschränkt
korlátlan felelõsségû szövetkezet Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung   (die)
korlátlan felelõsségû társaság Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung   (die)
korlátolt felelõsség beschränkte Haftung
korlátolt felelõsségû szövetkezet Genossenschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]   (die)
korlátolt felelõsségû társaság [Kft.] Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]   (die)
korlátoz beschränken, h.
korlátozás Beschränkung, -en   die
korlátozás/a határ megszabása Begrenzung, -en   die
korlátozódik beschränken, h. (sich) (auf+Akk.)
korlátozott beschränkt
kormány Regierung, -en   die
kormánydöntés Regierungsentscheidung, -en   die
kormányrendelet Regierungserlass, -es, -e/-erlässe   der
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korrektúra Korrektur, -en   die
korrupt/megvesztegethetõ/romlott korrupt
kortárs Zeitgenosse, -n, -n   der
kölcsön Darlehen, -s, -   das
kölcsönadó/hitelnyújtó Darlehensgeber, -s, -   der
kölcsönös elszámolás/klíring gegenseitige Verrechnung
kölcsönt nyújt/kölcsönt biztosít/kölcsönt ad Darlehen gewähren   (ein)/Darlehen geben   (ein)
kölcsönt/hitelt vesz fel Kredit aufnehmen, (i), -a-, h. -o- (einen) 
kölcsönvétel/kölcsönzés/(kölcsön)kötvény Anleihe, -n   die
költségcsökkentés/a költségek mérséklése/lefaragása Kostensenkung (Sg.)   die
költségek áthárítása Kostenüberwälzung (Sg.)   die
költségelõny Kostenvorteil, -s, -e   der
költséges kostspielig
költségmegtakarítás Kostenersparnis, -se   die
költségnyomás Kostendruck (Sg.)   der
költségvetés átcsoportosításának mértéke [a GDP-hez viszonyítva] Staatsquote, (Sg.)   die
költségvetési forrásokat egyesít Budgets zusammenführen   (die)
költségvetési szaldó Haushaltssaldo, -s, -s   der
könnyítés/felmentés/felmentvény Entlastung, -en   die
könyörtelenség Gnadenlosigkeit (Sg.)   die
könyvel Buch führen (über+Akk.)
könyvelés Buchhaltung (Sg.)   die
könyvelés/foglalás Buchung, -en   die
könyvvitel Buchführung (Sg.)   die
könyvvizsgálat/revízió Rechnungsprüfung, -en   die
körbetapogat herum|tasten, h.
körkérdés/közvélemény-kutatás Umfrage, -n   die
környezet Umgebung
környezetbarát umweltfreundlich
környezeti infrastruktúra Umweltinfrastruktur, -en   die
környezeti károk Umweltschäden (Pl.)
környezetre ártalmas umweltfeindlich
környezetrombolás/környezetkárosítás Umweltzerstörung (Sg.)   die
környezetvédelem Umweltschutz, -es (Sg.)   der
környezetvédelmi adó Ökosteuer (Sg.)   die
környezetvédelmi miniszter Umweltminister, -s, -   der
kötelezettség Verbindlichkeit, -en   die
kötelezõ obligatorisch
kötelezõ egészségbiztosítás Krankenpflichtversicherung (Sg.)   die
kötelezõ erejû bindend
kötelezõ közteher /...hozzájárulás/...befizetés/...járulék Zwangsabgabe, -n   die
kötvény Schuldverschreibung, -en   die/Obligation, -en   die
kötvényt törleszt/kötvénytartozást törleszt Anleihe tilgen (eine)
követel fordern, h.
követel oldal Aktivseite (Sg.)   die/Habenseite (Sg.)   die
követelmény/elõfeltétel/kellék Erfordernis, -ses, -se   das
következtetés Konklusion, -en   die
következtetést levon Konsequenz ziehen   die
közbeszerzés öffentliche Beschaffung, -en   die
közel az éhséghatárhoz knapp an der Hungergrenze
közel-keleti nahöstlich
középosztály Mittelstand, -[e]s (Sg.)   der
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középosztálybeli/kis és középvállalkozásra jellemzõ mittelständisch
középpontban áll im Mittelpunkt stehen
középréteg Mittelschicht, -en   die
középtávú/középtávon mittelfristig
közérdek Allgemeininteresse, -s, -n   das/Gemeinschaftsinteresse, -s,

-n  das
közgazdaságtan, nemzetgazdaságtan, makro- és mikroökonómia Nationalökonomie (Sg.)  die
közgyûlés [részvénytársaság/részvényes betéti társaság] Hauptversammlung, -en   die
közgyûlés [Rt./szövetkezet] Generalversammlung, -en   die
közgyûlés [Rt.] Jahreshauptversammlung, -en   die
közigazgatás öffentliche Verwaltung  
közjegyzõ Notar, -[e]s, -e   der/öffentlicher Notar
közjegyzõ által hitelesít notariell beglaubigen/beurkunden
közjog öffentliches Recht
közjogi jogi személy juristische Person des öffentlichen Rechts
közjogi jogi személy/köztestület/közjogi testület öffentlich-rechtliche (juristische) Person
közjogi/közszolgálati öffentlich-rechtlich
közkereseti társaság offene Handelsgesellschaft [OHG]
közkéz öffentliche Hand
közlés Mitteilung, -en   die
közmunkát végez gemeinnützige Arbeit verrichten
közokirat öffentliche Urkunde
közokirat-hamisítás Urkundenfälschung, -en   die
közönségkapcsolatok ápolása/public relations tevékenység/PR Öffentlichkeitsarbeit (Sg.)  die
közösségi jog Gemeinschaftsrecht, -s (Sg.)   das
közösségi/uniós norma szerint nach der Gemeinschaftsnorm
közösségi oldal (pl. IWIW) Gemeinschaftsseite, -n   die
központi bank/jegybank Zentralbank (Sg.)   die/Notenbank (Sg.)   die
központi egység CPU   (Sg.)die/Zentraleinheit   die
Köztársasági Ösztöndíj Stipendium der Ungarischen Republik (das)
köztéri reklám(ozás) Außenwerbung (Sg.)  die
közvéleménykutatás Umfrage, -n,   die
közvetett adó indirekte Steuer
közvetítés Übermittlung, -en   die
közvetítô funkció/szerep Vermittlerfunktion, -en   die
közvetlen beruházás Direktinvestition, -en   die
közvetlen hívás Direktruf, -[e]s, -e   der
közszolgáltató üzem Kommunalbetrieb, -[e]s, -e   der
kreatív kreativ
kreativitás Kreativität (Sg.)   die
kudarc Misserfolg,- [e]s, -e   der
kukac (számítógépes) at-Zeichen   das (@)
kulcsfontosságú munkaerôt bocsát el Schlüsselkräfte entlassen
kulcsfontosságú munkaerõ Schlüsselkraft, -¨e   die
kulcskvalifikáció Schlüsselqualifikation, -en   die
kulcsvaluta/vezérvaluta Leitwährung, -en   die
kultúra utalvány Kulturgutschein, -[e]s, -e   der
kultúrák versenye/vetélkedése Wettbewerb der Kulturen
kurzor Cursor, -s   der
kutatás és fejlesztés [K+F] Forschung und Entwicklung [F&E]   die
kutató Forscher, -s, -   der
kül- és biztonságpolitika Außen- und Sicherheitspolitik (Sg.)   die

106

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 106



107

küldõ/(fel)adó Absender, -s, -   der
külföldi érdekeltségû/részesedésû mit ausländischer Beteiligung
külföldi közvetlen beruházások ausländische Direktinvestitionen (Pl.)
külföldi közvetlen beruházások beáramlása Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen (der)
külföldiek aránya egy adott országban Ausländeranteil, -[e]s (Sg.)  der
külgazdaság-érzékeny außenwirtschaftsempfindlich
külgazdasági környezet außenwirtschaftliches Umfeld (das)
külön díjazás/jutalom Sondervergütung, -en   die
külön szabályozás Sonderregelung, -en   die
különbözeti vizsga Nostrifizierungsprüfung, -en, die
különleges feladat Sonderaufgabe, -n,   die
különleges lehívási jogok Sonderziehungsrecht, -[e]s, -e   das
különleges lehívások Sonderziehungen (Sg.)
külpolitika Außenpolitik (Sg.)   die
külsõ beszerzés Fremdbeschaffung, -en   die
kültag (betéti társaságban) Kommanditist, -en, -en   der/Teilhafter, -s, -   der
kültéri reklám Outdoor-Werbung (Sg.)   die
külügyminiszter Außenminister, -s, -   der
küszöbország/újonnan iparosodott (fejlõdõ) ország Schwellenland, -[e]s, -länder   das
kvóta Quote, -n   die

L
lakáskassza Bausparkasse, -n   die
lakókörnyezet Wohnumgebung, -en   die
lanyhuló/gyengülõ (irányzat) zur Schwäche neigend
laptop Laptop, -s, -s   der
látra szóló auf Sicht
látszólag scheinbar
leányvállalat Tochtergesellschaft, -en   die
leányvállalat Tochterunternehmen, -s, -   das
lebonyolít ab|wickeln, h.
leépít munkaerõt wegrationalisieren, h.
leértékelési politika Abwertungspolitik, -en   die
lefagyasztja a rendszert Computersystem lahm legen   (das/ein)
lefedettség [mobiltelefon-hálózat] Funkversorgung (Sg.)   die
lefelé abwärts
legfõbb feladat Kernaufgabe, -n   die
legmagasabb adókulcs Spitzensteuersatz, -es, -¨e   der
legtöbb kötés biztosításának elve Meistausführungsprinzip, -s (Sg.)   das
legújabb/legfrisebb elemzés jüngste Analyse (die)
légzés/lélegzés Atmung (Sg.)   die
legyõzés/leküzdése vminek Bekämpfung (Sg.)   die
lehallgat ab|hören, h.
lehív ab|rufen, ie, h. u
lehívási jog Ziehungsrecht, -[e]s, -e   das
lehívható abrufbereit
lehorgonyoz/lerögzít verankern, h.
leírható az adóalapból steuerabzugsfähig  
lekötött betét eingesetzte Einlage
lélegzetelállító atemberaubend
lendületbe hoz lancieren, h.
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lényegesen több mit großem Abstand mehr
'lenyúlják' a pénzét ab|zocken, h. (Akk.)
lépcsõzetes munkakezdés gleitende Arbeitszeit  die
lépcsõzetesen emelkedik progressiv gestaffelt
leszakad ab|koppeln, h.
leszálló ágban lévõ termék reklámozása Reduktionswerbung (Sg.)   die
leszív ab|saugen, h.
letelepedés Niederlassung, -en   die
letelepedést /helyi üzleti tevékenységet biztosító megállapodás Niederlassungsabkommen, -s, -   das
letelepszik nieder|lassen, (ä) -ie-, h. -a- (sich)
letelepül/üzletet nyit etablieren, h. (sich)
létesítmény/intézmény Einrichtung, -en   die
letét/letéti számla Depot, -s, -s   das
létfenntartási költségek Lebenshaltungskosten (Pl.)
létminimum miatti adómentes összeg Grundfreibetrag, -[e]s, -träge   der
letölt downloaden, h. (gedownloadt)/herunter|laden, (ä), u, h. a
létrehoz ins Leben rufen
létszámleépítés Personalabbau, -[e]s (Sg.)   der
levonás Abzug, -[e]s, -züge,   der
lézer Laser, -s, -   der
lézerprinter/lézernyomtató Laserprinter,-   der
liberalizáció/a szabályok/korlátozások feloldása/dereguláció, Deregulierung (Sg.)   die/Liberalisierung, -en   die
licenc Lizenz, -, -en   die
likviditás Liquidität (Sg.)   die
limit Limit, -s, -s/-e   das
limitál limitieren, h.
lízing/bérbeadás/bérbe vétel/(tartós) bérlet Leasing, -s, -s   das
lízingbe adó Leasinggeber, -s, -   der
lízingbe vevõ Leasingnehmer, -s, -   der
lízingdíj Leasinggebühr, -en   die
lízingel leasen, h. geleast
logisztika Logistik (Sg.)   die
lombardhitel Lombardkredit, -[e]s, -e   der
lyukkártya Lochkarte, -n   die

M
Maastricht-i Szerzõdés Vertrag von Maastricht   der
madárinfluenza Vogelgrippe, (Sg.)   die
mafia Mafia, -s   die
mafiózó Mafioso, -[s], -si   der
magáncsõd Privatkonkurs, -es, -e   die
magánjog privates Recht
magánvagyon Privatvermögen, -s   das
magánvállalat privater Betrieb
magára vállal/elvállal/üzletet köt ein|gehen, -i-, i. -a-  (Akk.)
magas adókulcsos ország Hochsteuerland, -[e]s, -länder   das
magas hozamú renditestark
magasabb szinten auf höherem Niveau
magasan fejlett hochentwickelt
magcsalád/nukleáris család Kernfamilie, -n   die
mágneskártya Magnetstreifenkarte, -n   die
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mailbox/postaláda Mailbox (Sg.)   die
makroökonómiai egyensúly megõrzése Bewahrung des makroökonomischen Gleichgewichts (die)
manipulál manipulieren, h.
márka imázsa Markenimage, -[s] (Sg.)   das
márka kialakítás Branding, -s, -s   das
márka/védjegy/márkajel/árunév/márkázott termék/áru Marke, -n   die
márkacsalád Markenfamilie, -n   die
márkahûség Markentreue (Sg.)   die
márkanév Markenname, -ns, -n   der
márkás áru/márkázott/védjegyezett termék Markenartikel, -s, -   der
márkás/minõségi termék Qualitätsprodukt, -[e]s, -e  das
márkaszerviz Markenservice, - (Sg.)   der
márkázott áru/termék Markenware, -n   die
markertingcsatornák kiválasztása és irányítása Vertriebspolitik (Sg.)   die
marketing Marketing, -[s] (Sg.)   das
marketingeszköz Marketinginstrument, -[e]s, -e   das
marketingeszközök/piackutatási és értékesítési eszköztár Marketinginstrumentarium, -s, -rien   das
marketingmix Marketing-Mix   der
marketingstratégia Marketingstrategie, -n   die
marketing-tanácsadás Marketingberatung (Sg.)   die
marketingtervezés Marketingplanung (Sg.)   die
marós (munkás) Fräser, -s, -   der
más vállalatok/idegenek részesedése Fremdbeteiligung, -en   die
más vállalkozásban végrehajtott beruházás Fremdinvestition, -en   die
másolat Kopie, -n die
média Medium, -s, -ien/ia   das
médiahirdetés/sajtóreklám Medienwerbung (Sg.)   die
medve [tõzsdén a bessz jelképe] Bär, -en (Sg.)   der
megadóztat zur Besteuerung heranziehen
megadóztatható besteuerbar 
megajándékoz bescheren, h.
megalapoz/létrehoz etablieren, h. 
megállapodik egy idõpontban Termin vereinbaren (einen ~)
megbénít [szövegszerkesztés is] lahm legen, h.
megbízható verlässlich
megbízhatóság Zuverlässigkeit (Sg.)   die
megcsapol an|zapfen, h.
megdolgozni a piacot Marktbearbeitung betreiben
megdrágít verteuern, h.
megegyezik/megállapodik Vereinbarung schließen (eine)
megélhetési Lebenshaltungskosten (Pl.)
megelõz vor|beugen, h. (Dat.)
megengedett/biztosított zulässig
megfelel a követelménynek der Anforderung entsprechen
megfelel a minõségi szabványoknak Qualitätsnormen entspreche(Dat.) n   (den)
meggondolás/megfontolás Überlegung, -en   die
meggyorsít/felgyorsít beschleunigen, h.
megítél beurteilen, h.
megkeresés Anfrage, -n   die
megkímél verschonen, h.
megköszön vkinek vmit verdanken, h. (Dat.)
megkülönböztet auseinander|halten, ie, h. a
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meglévõ/jelenlegi állapot Ist-Zustand, -[e]s (Sg.)   der
megmagyaráz/megvilágít verdeutlichen, h. 
megmenekül vmtõl/ki/elkerül vmit entgehen, -i-, i. -a- (Dat.)
megpályáz vmit bewerben (-i-), -a-, h -o- (sich) (um+Acc.)
megragad/felfog/megért/felölel erfassen, h.
megrendelésre reagál auf einen Auftrag reagieren
megrendít/megrenget erschüttern, h.
megsért valamit/vét valami ellen verstoßen, (ö), -ie- h. -o-(gegen+Akk.)
megsokszorozódik vervielfachen, h. (sich)
megszabja a tempót das Tempo vorgeben
megszegi a törvényt Gesetz verletzen   (das/ein)
megszûnik auf|lösen sich, h.
megszüntet/abbahagy/szüneteltet ein|stellen, h.
megszüntet/leépít/eltöröl ab|schaffen, h.
megszüntetés/felszámolás Abschaffung, -en   die
megtakarítás Ersparnis,  -se   die
megtakarítási ráta Sparquote, -n   die
megtart ab|halten, -ie-, h. -a-
megtelepedett/lakó illetõségû/... lakos ansässig sein
megteremti az alapokat Grundlagen schaffen (die)
megterhel belasten, h.
megterhel/nyakába akaszt drauf|satteln, h.
megterhelés Lastschrift, -en   die
megtérít erstatten, h.
megtermékenyítés Befruchtung, -en   die
megtermel/megkeres/kigazdálkodik erwirtschaften, h.
megtöri a negatív trendet den Negativtrend brechen
megújuló/megújítható energiák/enegiaforrások regenerative Energien
megvalósítás/valóra váltás Umsetzung (Sg.)   die
megveszteget bestechen, (-i-), -a-, h. -o-
megvesztegetés Bestechung, -en   die
megvesztegethetõség Bestechlichkeit, (Sg.)   die
megye Komitat, -[e]s, -e   das/der
megyei bíróság Bezirksgericht, -[e]s, -e   das
melléklet Beilage, -n   die
melléklet/létesítmény Anlage, -n   die
mellékszakirány Nebenfachrichtung, -en...die
méltányos adózás Steuergerechtigkeit, (Sg.)   die
mélyáron zu Tiefstpreisen
memória Speicher, -s, -   der
menedékjog-politika Asylpolitik (Sg.)   die
menedzser-továbbképzés Management-Weiterbildung, -en   die
mennyiségi mengenmäßig
menü [szövegszerkesztés is] Menü, -s, -s   das
méreganyag-kibocsátás Giftstoffemission , -en   die
mérethatékonyság Skaleneffizienz, (Sg.)   die
merevlemez/winchester Winchester, -s, -   der/Festplatte, -n   die
merevlemezt formatál Festplatte formatieren (die)
mérgelõdik/bosszankodik vkin/vmin ärgern, h. (sich) (über + Akk)
mérleg Bilanz, -en   die
mérleg(beszámoló) Bilanzabschluss, -es, -schlüsse   der
mérlegadatokat közzé tesz [Rt.] Bilanzangaben veröffentlichen
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mérlegelõ abwägend
mérleget von Bilanz ziehen
mérték Ausmaß, -es, -e   das
mérték/méretarány Maßstab, -[e]s, stäbe   der
messze a legelsõ/legnagyobb mit Abstand der erste/größte
messze a legfontosabb der mit Abstand wichtigste
messzire nyúló/ható weitreichend
mesterséges pénz Kunstgeld, -[e]s, -[er]   das
Microsoft internetes portálja MSN [The Microsoft Network] das
mikroprocesszor Mikroprozessor, -s, -en   der 
mindenek elõtt vor allem
minimálbér Mindestlohn, -es, -löhne   der/Minimallohn, -es, -löhne   der
minimálbér/-kereset Mindestverdienst, -es, -e   der
minimális alaptõke-szükséglet (törvényben elõírt) Mindest(grund)kapital, -s (Sg.)   das
miniszterelnök Ministerpräsident, -en, -en/Premier, -s, -,   der/Premier -

minister, -s, -,   der
mintakép/példakép Vorbild, -[e]s, -er   das
mintavétel Stichprobenverfahren, -s (Sg.)   das
mínuszban van im Minus sein
MNB/Magyar Nemzeti Bank Ungarische Nationalbank   die
mobil/mozgékony mobil
mobilon telefonál mobil telefonieren, h./telefonieren mit Handy, h. 
mobiltelefon Handy, -s, -s   das/Mobiltelefon, -s, -e   das
mobiltelefon- és internetszolgáltató Mobilfunk- und Internetanbieter, -s, -   der
mobiltelefonrendszer Mobilfunk, -s (Sg.)   der 
modem Modem, -s, -s   der/das
módosít ändern, h.
módosítás Modifizierung, -en   die
monetáris/pénzügyi/pénz- monetär
monitor Monitor, -s, -en   der/Bildschirm, -es, -e   der
monstrum/hatalmas monströs
Montánunió Montanunion (Sg.)   die
morzsolódik ab|bröckeln, h.
motivációs levél Motivationsbrief, [e]s, -e   der
motivációs szerkezet Motivationsstruktur, -en   die
motívum-kutatás Motivforschung (Sg.)   die
Mp4 lejátszó Mp4-Player, -s, -   der 
mûhold Satellit, -en, -en   der
multifunkcionális multifunktionell
munkaadó Arbeitgeber, -s, -   der
munkaadók képviselõje Arbeitgebervertreter, -s, -   der
munkaadók szövetsége Arbeitgeberverband, -[e]s, -verbände   der
munkabérek járulékai/közvetett munkaerõ-költségek Lohnzusatzkosten (Pl.)
munkabért terhelõ levonás(ok) Lohnabzug, -(e)s, -züge   der
munkabírás/teljesítõképesség/kapacitás Leistungfähigkeit, -en   die
munkadíj/(munka)bér Arbeitsentgelt, -[e]s, -e   das
munkaerõ Arbeitskraft, -kräfte   die
munkaerõ szabad mozgása/áramlása freier Personenverkehr
munkaerõ-csökkentés/leépítés Stellenabbau, -[e]s (Sg.)   der
munkaerõ-kölcsönzõ cég Leiharbeitsfirma, -men  die/Verleihfirma, -men

die/Zeitarbeitsfirma, -men   die
munkaerõ-közvetítés Arbeitsvermittlung (Sg.)   die

szoszedet_mn:pinter-1.qxd 2009.02.10. 10:57 Oldal 111



MAGYAR – NÉMET

munkaerõpiac Arbeitsmarkt, -[e]s, -märkte   der/Arbeitskräftemarkt, -
(e)s, -märkte   der

munkaerõpiac fokozatos megnyitása schrittweise Öffnung des Arbeitsmarktes (die)
munkaerõ piaci helyzet Arbeitsmarktlage (Sg.)   die
munkaerõpiaci terület Arbeitsmarktsbereich, -[e]s, -e   der
munkaerõt felvesz/alkalmaz Personal einstellen
munkaerõt/személyzetet leépít Personal abbauen
munkaerô továbbképzése Weiterbildung der Arbeitskräfte (die)
munkahely Arbeitsplatz, -es,-plätze   der
munkahely és feladatok megosztása több részmunkaidõs dolgozó 

között Jobsharing, -[s] (Sg.)   das
munkahely megszüntetése/felszámolása/leépítése Arbeitsplatzvernichtung (Sg.)   die/Arbeitsplatzabbau, -

[e]s, -   der
munkahely(ek)tõl függõ arbeitsplatzabhängig
munkahelyeket megszüntet/felszámol/leépít Arbeitsplätze abbauen
munkahelyi képzés/betanítás Ausbildung am Arbeitsplatz  
munkahelyi légkör Betriebsklima, -s (Sg.)   das
munkahelyi zaklatás/szekálás Mobbing, -[s] (Sg.)   das
munkaidõ-modell Arbeitszeitmodell, -s, -e   das
munkajog Arbeitsrecht, -[e]s (Sg.)   das
munkaképtelen arbeitsunfähig sein
munkakeresés/álláskeresés Arbeitssuche (Sg.)   die
munkakeresõ/álláskeresõ Arbeitssuchende, -n, -n   der/die
munkamegosztás Arbeitsteilung (Sg.)   die
munkanélküli segély (a biztosítás alapján folyósított) Arbeitslosengeld, -[e]s, -er   das
munkanélküli/állástalan [személy] Erwerbslose, -n, -n   der/die
munkanélküliek aránya Erwerbslosenquote, -n   die
munkanélküliség Arbeitslosigkeit (Sg.)   die
munkanélküliség elleni biztosítás Arbeitslosenversicherung, -en   die
munkanélküliség/munkanélküliek aránya Arbeitslosenrate, -n   die
munkanélküli segély Arbeitslosenhilfe, -n   die
munkanélküliségi ráta Arbeitslosenquote, -n   die
munkaszerzõdés Arbeitsvertrag, -[e]s, -träge   der
munkaügyi igazgató [Németország] 

(a dolgozók támogatásával választott) Arbeitsdirektor, -s, -en   der
munkavállalási engedély [külföldiek számára] Greencard, -s   die
munkavállaló Arbeitnehmer, -s, -    der
munkavégzés helye Arbeitsstätte, -n   die
mûtrágya Kunstdünger, -s, -,   der
mûvelõdési tevékenység Bildungsaktivität, -en   die
mûveltségi állapot/fok Bildungsstand, -[e]s, (Sg.)   der

N
nagy értékû hochwertig
nagy tekintélyre tesz szert hohes Ansehen gewinnen
nagyfrekvenciájú hochfrequent
nagykereskedelem Großhandel, -s (Sg.)   der
nagykorú volljährig
nagyüzemi állattartás (állattenyésztés futószalagon) Agrarfabrik, (Sg.)   die
napközi/napközi otthon Kindertagesstätte, -n   die
negatív rekord Rekordtief, -s, -s   das
negyed(rész) Viertel, -s, -   das
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negyedév Quartal, -s, -e   das
nehezén túlesik das Schlimmste durchstehen
nem (biológiai) Geschlecht, -[e]s, -er   das
nem hatékony/gazdaságtalan ineffizient
nem kívánatos unerwünscht
nem siet/kényelmeskedik sich Zeit lassen
nem vesz észre/figyelembe ignorieren, h.
nem zavarva/zavartalanul ungestört
nemesfémérme Edelmetallmünze, -n   die
német részvényindex/részvényárfolyam-index, DAX Deutscher Aktienindex [DAX]   der
német részvétel deutsche Beteiligung (die)
Német Szövetségi Köztársaság Legfelsõbb Bírósága Bundesgerichtshof, -es (Sg.)   der
német tõzsdeindex DAX
Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara DUIHK [Deutsch-Ungarische Industrie- und Handels -

kammer]   die
nemrég unlängst
nemzetek feletti tevékenység supranationales Handeln
nemzeti munkaerõpiacok beszûkültsége/elavultsága Verkrustung der nationalen Arbeitsmärkte
nemzeti valuta Inlandswährung, -en   die
nemzetközi jogi völkerrechtlich
nemzetközi összehasonlításban im internationalen Vergleich
Nemzetközi Valutaalap Internationale Währungsfonds, - (Sg.)   der
népbetegség Volkskrankheit, -en   die
népesség száma Bevölkerungszahl, -en   die
népességnövekedés Bevölkerungswachstum, -s (Sg.)   das
népszavazás Referendum, -s, -den/da   das
népszerû populär
netikett Netzetikette,   (Sg.)
Neumann elvek ’von Neumann Prinzip’ (Sg.)…das
névérték/címletérték Nennwert, -[e]s, -e   der
nevezetesen namentlich
nick/nickname/becenév Nickname, -s, -s   der
nominálbér Nominallohn, -[e]s, -löhne   der
notebook/laptop Notebook, -s, -s   das
nõ steigen, -ie, i.-ie-/zu|nehmen, (-i-), -a-, h. -o-/steigern, h.

(sich)
nõ a nyomás der Druck wächst 
növekedés Anstieg, -[e]s, -e,   der/Wachstum, -s (Sg.)   das/Zunahme,

-n   die
növekedés hajtóereje Wachstumsmotor, -s, -en   der
növekedési alap Wachstumsfonds, -, -   der
növekedési elôrejelzés Wachstumsprognose, -n   die
növekedési kilátás Wachstumsaussicht, -en   die
növekedési ráta Wachstumsrate, -n   die/Zuwachsrate, -n   die
növekedésre épít auf Wachstum setzen
növekedést könyvel el Wachstum verzeichnen (ein)
növekedéstompító/lassító hatások/következmények wachstumsdämpfende Folgen
növekedõ/emelkedõ árfolyam steigender Kurs  
növekvõ/fokozódó steigend
növel/(fel)emel steigern, h.
növeli/fokozza az innovációs képességet Innovationskraft stärken   (die)
numerus clausus/zárt szám Numerus clausus, -   der
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NY
nyereség Ertrag, -[e]s, -träge   der/Gewinn, - [e]s, -e   der/Erlös, -es,

-e   der
nyereséges rentabel/profitabel
nyereség- és veszteségelszámolás Gewinn- und Verlustrechnung, -en   die
nyereség- és veszteségfelosztás Gewinn- und Verlustverteilung, -en   die
nyereség/veszteséghányad kiszámítása Gesellschaftsrechnung, -en   die
nyereséges/nyereséget könyvel el schwarze Zahlen schreiben
nyereséghányad/profitráta Gewinnquote, -n   die/Gewinnrate, -n   die
nyereségre törekvés Gewinnorientierung (Sg.)   die
nyereségrészesedés Beteiligung am Gewinn/Gewinnbeteiligung, -en   die
nyersanyagban szegény rohstoffarm
nyílt szavazás öffentliche Abstimmung (die)
nyílt végû befektetési alap offener Fonds   
nyíltvégû lízing offenes Leasing
nyíltvégû/nyílt offen
nyilvános Rt. Offene AG   die
nyilvántartásba vétel Eintragung, -en   die/Registrierung, -en   die
nyomás Druck, -[e]s (Sg.)   der
nyomtat drucken, h.
nyomtatás Druck, [e]s, -e   der 
nyomtatási formátum Druckformat, -[e]s, -e   das
nyomtató/printer Drucker, -s, -   der/Printer, -s, -   der
nyomtatott médium Printmedium, s, -ien/ia   das
nyomtatott reklám Printwerbung (Sg.)   die
nyomtatvány Druckschrift, -en   die/Formular, -s, -e   das
nyugdíjalap Rentenfonds, -, -   der
nyugdíjba megy/vonul in Pension gehen/in Rente gehen
nyugdíjbiztosítás Rentenversicherung (Sg.)   die
nyugdíjbiztosítási hozzájárulás Rentenversicherungsbeitrag, -s, -träge   der
nyújtás (hitel) Gewährung (Sg.)   die
nyüzsög tummeln, h. sich 

O
oda-/megítélés Zuteilung, -en   die
off-shore ügylet Off-shore-Geschäft, -[e]s, -e   das
ok Ursache, -n   die
okiratot kiállít Urkunde aus|stellen   (eine)
okiratot megszerkeszt Urkunde verfassen   (eine)
okleveles közgazdász Diplomökonom, -s, -e   der
okoz verursachen, h. 
oksági kapcsolat(ok) kausale Bezüge
oktatási- és továbbképzési rendszer megújítása Erneuerung der Aus- und Weiterbildungssysteme (die)
oktatási létesítmény Bildungseinrichtung, -en   die
oktatásügy Bildungswesen, -s (Sg.)   das
olajárak változása Veränderung der Ölpreise (die)
olaj-elõfordulás/olajlelõhely Ölvorkommen, -s, -   das
olajszármazékok jövedéki adója Mineralölsteuer (Sg.)   die
olajszõkítés Ölentfärbung, (Sg.)   die
olcsó márka Billigmarke, -n   die
olló Schere, -n   die
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ólombányászat Bleibergbau, -(e)s, -e   der
on-line reklám Online-Werbung (Sg.)  die
opció, elõvételi jog Option, -en   die
opciós ügylet/kötés Optionsgeschäft, -[e]s, -e   das
operációs rendszer Betriebssystem, -s,-e   das
opponens Opponent, -en, -en   der
órabér Stundenlohn, -[e]s, -löhne   der
országhatáron kívül außerhalb der Landesgrenze
országjelentés Länderbericht, -[e]s, -e   der
Országos Takarékpénztár/OTP Landessparkasse, -n   die
országos/szövetségi munkaügyi hivatal Bundesanstalt für Arbeit [BfA]   die
országspecifikum Länderspezifik|um, -s/-a   das
országspecifikus Länderspezifisch
országspecifikus különbségek länderspezifische Unterschiede
osztalék Dividende, -n   die
osztalékadó Dividendensteuer, -n, die
osztalékelsõbbségi részvény Vorzugsaktie, -n   die
osztalékfizetés/kifizetés Ausschüttung, -en   die
osztalékot kifizet Dividende ausschütten (die)
osztály Abteilung, -en   die
osztályharcos gondolkodás Klassenkampfdenken, -s   das
osztályvezetõ Abteilungsleiter, -s, -   der
output Output, -s, -s   der
óvoda Kindergarten, -s, -gärten  der
ózonlyuk Ozonloch, -[e]s, -löcher   das
ózonréteg Ozonschicht, -en   die

Ö
ökóadó Ökosteuer, -n   die
önelégedettség Selbstzufriedenheit, (Sg.)   die
önkény Willkür (Sg.)   die
önkormányzat Selbstverwaltung, -en, die
önrész/önrészesedés/saját rész Haftungsbeteiligung, -en   die
önrevízió Steuernachzahlung, -en   die
önrevízió Selbstanzeige, -n   die 
öntözõ- és ivóvíztartalékok Bewässerungs- und Trinkwasserreserven (Pl.)
öregségi nyugdíj/nyugellátás Altersversorgung (Sg.)   die
örökös Erbe, -n, -n   der
örökösnõ Erbin, -nen   die
örökösödési adó Erbschaftsteuer (Sg.)  die
örökség Erbe, -s   das
õrzés, megfigyelés Überwachung,-en    die 
összeférhetetlen/inkompatibilis inkompatibel
összefonódás Verflechtung, -en   die
összehangolás/egyeztetés/(le)szavazás Abstimmung, -en   die
összehasonlításul/összehasonlítva vergleichsweise
összehúzza a nadrágszíjat Gürtel enger schnallen   (den)
összeolvadás/egyesülés/integrálódás/integráció Fusion, -en   die/Zusammenschluss, -es, -schlüsse

der/Verschmelzung, -en   die
összeomlás/tõzsdekrach Börsenkrach, - [e]s, -e/-s   der
összeomlik zusammen|brechen, (-i-), -a-, i. –o-
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összkiadások Gesamtausgaben (Pl.)
összpontosítás fõ tevékenységre/fõ üzletágra történõ Konzentration auf das Kerngeschäft
ösztöndíj Stipendium, -s, …ien   das
ötleteket megvalósít/érvényre juttat Ideen umsetzen (in+Akk.)

P
pager/csipogó/személyhívó Pager, -, -s   der/Personenruffunkanlage, -n   die/Piepser, -

s, -   der
paletta Palette, -n   die
pályaelhagyó Berufsaussteiger, -s, -   der
pályázat Ausschreibung, -en   die
pályázik vmire bewerben,(-i-), -a-, h. -o- (si(um+Akk.) ch)
pályázó Bewerber, -s, -   der
panaszkodik vmire/vkire/vádol vkit klagen, h. (über +Akk)
parafál/aláír paraphieren, h.
parancsot ad Befehl erteilen   (den)
paritásos/arányos beleszólási jog paritätische Mitbestimmung  
password/jelszó Passwort, -es, -¨er   das
pendrive PenDrive, -s, -s   der
pénz Geld, -es, [-er]   das
pénz- és árstabilitás Geld- und Preisstabilität (die)
pénz- és tõke szabad áramlása Freizügigkeit für Geld- und Kapital
pénz-/értékletéti ügylet Depotgeschäft, -[e]s, -e   das
pénzállomány/pénzmennyiség Geldmenge, -n   die
pénzautomata/pénzkiadó automata Bankomat, -en, -en   der
pénzbetét/pénzelhelyezés Geldeinlage, -n   die
pénzbírság/pénzbüntetés Geldbuße, -n   die
pénzeszközök elõteremtése Geldbeschaffung (Sg.)   die
pénzforgalom Geldumlauf, -[e]s (Sg.)   der
pénzhamisítás Geldfälschung, -en   die
pénzmegtakarítás Geldersparnis, -se   die
pénzmosás Geldwäsche (Sg.)   die/Geldwäscherei (Sg.)   die
pénzpiac Finanzplatz, -[e]s, -plätze   der
pénzpiacok világméretû egyesülése/összeolvadása weltweites Zusammenwachsen der Finanzmärkte
pénzpolitikai eszközrendszer finanzpolitisches Instrumentarium
pénzromlás/pénz-elértéktelenedés/pénzrontás Geldentwertung (Sg.)   die
pénzt (el)könyvel Geld ab|buchen (lassen, (ä), -ie, h. -a-)
pénzt (el)pazarol Geld verschwenden, h.
pénzt (el)sikkaszt/(jogtalanul) elsajátít Geld unterschlagen, (ä), -u-, h. -a-
pénzt átutal Geld überweisen, -ie-, h. -ie-
pénzt befizet Geld ein|zahlen, h.
pénzt elõteremt Geld beschaffen, h.
pénzt fektet be Geld an|legen, h./Geld investieren, h.
pénzt keres Geld verdienen, h.
pénzt kivesz/(számláról) leemel Geld ab|heben, -o-, h. -o-
pénzt kölcsönöz Geld leihen, -ie-, -ie-, h. (Dat.)
pénzt mos Geld waschen, (ä), -u-, h. -a-
pénzt takarít meg Geld sparen, h.
pénztárca Geldbörse   die/Portemonnaie, -s, -s   das
pénzügyek/pénzügyi szféra Finanzwesen, -s (Sg.)   das
pénzügyi alap/pénzalap Fonds, -, -   der
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pénzügyi eszközök/pénzalapok Finanzmittel (Pl.)
pénzügyi keret Finanzrahmen, -s, -   der
pénzügyi politika/pénzügypolitika Finanzpolitik (Sg.)   die
pénzügyi szolgáltatások Finanzdienstleistungen (Pl.)
pénzügyminiszter Finanzminister, -s, -   der
pénzszûke/monetáris megszorítás Geldverknappung (Sg.)   die
per szaldó/egyenlegként/kiegyenlítésül per Saldo
perifériás egységek Ein- und Ausgabegeräte (Pl.)
perifériás eszközök Peripheriegeräte,   (Pl.)
PhD PhD, (Sg)   der
PhD hallgató PhD Student, -en, -en   der
piac átláthatósága/tiszta piaci viszonyok Markttransparenz (Sg.)   die
piac megszerzése/meghódítása Markterschließung  (Sg.)   die
piacelemzés Marktanalyse (Sg.)   die
piacfelügyelet Marktaufsicht (Sg.)   die
piacgazdasági tendenciák marktwirtschaftliche Tendenzen (Pl.)
piacglobalizálás/-globalizáció Marktglobalisierung, -en   die
piaci adottságok Marktgegebenheiten (Pl.)
piaci értékesítés/piacra dobás Vermarktung (Sg)   die
piaci igény /kereslet Marktbedarf, -[e]s (Sg.)   der
piaci követelmény Markterfordernis, -ses, -se   das
piaci rés kitöltésére alapozott stratégia Nischenstrategie, -n   die
piaci rés/hézag/speciális/kielégítetlen kereslet Marktlücke, -n   die/Marktnische, -n   die
piaci részesedés Marktanteil, -[e]s, -e   der
piaci szemlélet Marktorientierung (Sg.)   die
piaci tranzakció Markttransaktion, -en   die
piaci vonzerõ Marktattraktivität (Sg.)   die
piaci/azonnali árfolyamon zum Kassakurs
piackiterjesztés Ausdehnung der Märkte
piackutatás Marktforschung (Sg.)   die
piackutató cég/intézet Marktforschungsinstitut, -[e]s, -e   das
piackutató intézet Marktforschungsinstitut, -e
piacmegfigyelés Marktbeobachtung (Sg.)   die
piacot feltár Markt erschließen (den/einen)
piacra dob/visz auf den Markt bringen/vermarkten,h.
piacról kiszorít vom Markt verdrängen
piacszegmentálás Marktsegmentierung, -en   die
piacvezetõ [cég] Marktführer, -s, -   der
pihenõév Sabbatjahr, -[e]s, -e   das
plakátfelület/hirdetõtábla Plakatwand, -¨e   die
pluszban van im Plus sein
polgári társadalom Zivilgesellschaft, -en   die
polgárjogi társaság [Pjt.] Gesellschaft des bürgerlichen Rechts [GbR]
politikai és gazdasági rendszerváltozás politische und wirtschaftliche Wende  die
politikai szándék/kezdeményezés/hajlandóság Politikansatz, -es, -¨e   der
poloska (lehallgató) Abhörwanze,-n   die
portfólió Portfolio, -s, -s   das
postaládába dobott DM-levél/-szórólap Postwurfsendung, -en   die
pótbefizetés Nachschuss, -es, -schüsse   der
pótköltségvetés Nachtragshaushalt, -[e]s, -e   der
pótlék/(fizetésen kívüli) juttatás Zulage, -n   die
pótmama Tagesmutter, -mütter   die
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potom áron/potom pénzért spottbillig
pozícióelõny Standortvorteil, -[e]s, -e   der
PR/közönségkapcsolat ápolása Public Relation [PR] (Sg.)
primer kutatás Primärforschung (Sg.)   die
printer/nyomtató Printer, -s, -   der/Drucker, -s, -   der
próbaidõ Probezeit, -en   die
problémákat okoz Probleme bereiten (Pl.)
professzor/egyetemi tanár Professor, -s, -en   der
profitál/hasznot húz profitieren, h. (von+Dat.)
programnyelv Programmiersprache, -n   die
programok másolása kopieren von Programmen
programoz programmieren, h.
programozó Programmierer, -s, -   der
programvezérelt programmgesteuert
progresszív/sávos adó progressive Steuer/Staffelsteuer, -n   die
progresszíven rendezett progressiv gestaffelt
projekt/terv(ezet) nagysága/mérete/volumene Projektvolumen, -s (Sg.)   das
promóció/az értékesítést ösztönzõ reklám Absatzwerbung (Sg.)   die
prospektus/terméktájékoztató Prospekt, -[e]s, -e   der
protekcionista protektionistisch
protekcionizmus Protektionismus, (Sg.)   der
PR-tanácsadó PR-Berater, -s, -   der
puha valuta weiche Währung
puhalemez-meghajtó/A-meghajtó Diskettenlaufwerk, -[e]s, -e   das
pusztító hatás zerstörerische Wirkung

R
rábizonyít vkire vmit nach|weisen, -ie-, h. -ie- (Dat.+Akk.)
rács mögé kerül hinter Gitter kommen
rádióadó Rundfunksender, -s, -   der
rádióállomás Funkstation, -en   die
rádióközvetítés Rundfunksendung, -en   die
ráfizet drauf|zahlen, h.
ráfizetésesen/veszteségesen mûködik rote Zahlen schreiben
ráfordítások Aufwendungen (Pl.)
Rajk László Szakkollégium Rajk-László-Fachkollegium
rajzolóprogram [szövegszerkesztés] Grafikprogramm, -[e]s, -e   das
rákattint (az egérrel) an|klicken, h.
raktározás/készletezés Lagerhaltung (Sg.)   die
rang(sor)ban van rangieren, h.
ratifikál/államközi szerzõdést parlament által jóváhagy/megerõsít/

törvénybe iktat  ratifizieren, h.
ratifikálás Ratifizierung, -en   die
ráutalt angewiesen sein(auf + Akk) (auf +Akk )
referencia Referenz, -en, -en   die
referenciaérték tartomány Referenzwertspanne, -n   die
referencialevél Referenzbrief, -[e]s, -e  der
reform Reform, -en   die
reformok megvalósítása Durchführung der Reformen (die)
reformokat elõmozdítja Reformen vorantreiben   (die)
régió Region, -en   die
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regionális regional
regionalizmus Regionalismus, - (Sg.)   der
Régiós Bizottság/Európai Régiók Bizottsága Ausschuss der Regionen
regisztrációs díj/bejegyzési díj Eintragungsgebühr, -en   die
regisztrál registrieren, h. 
regisztráltatja magát a munkaügyi hivatalban auf dem/beim Arbeitsamt registrieren lassen, (sich)
rejtett munkanélküliség versteckte Arbeitslosigkeit
reklám eredménye/eredményessége Werbeerfolg, -[e]s, -e   der
reklám tárgya Werbeobjekt, -s, -e   das
reklámanyag Werbematerial, -s, -lien   das
reklámeszköz Werbemittel, -s, -   das
reklámetikai kódex Werbekodex, -[es], -e/-dizes   der
reklámhadjárat Werbekampagne, -n   die
reklámhirdetés Werbeanzeige, -n   die
reklámhordozó [eszköz] Werbeträger, -s, -   der
reklámhordozók/médiumok összessége Medienlandschaft (Sg.)   die
reklámjelmondat/szlogen Werbeslogan, -s, -s   der/Werbespruch, -[e]s, -sprüche   der
reklámkerülés/zapping Zapping, -[s] (Sg.)   das
reklámkiadások Werbeausgaben (Pl.)
reklámköltségvetés Werbeetat, -s, -s   der
reklámlevél Werbebrief, -[e]s, -e   der
reklámmal megcéloz [célcsoportot] Umwerben, a, h. o
reklámoz vmit (für + Akk.) werben (-i-), -a-, h. -o-
reklámozási/hirdetési költségkeret Werbebudget, -s, -s   das
reklámozó Werbetreibende, -n, -n   der/die
reklámstratégiát kidolgoz Werbestrategie ausarbeiten   (eine)
reklámszöveg Werbetext, -[e]s, -e   der
reklámszöveg (rövid)/rádióban/TV-ben használt reklámeszköz Spot, -s, -s   der/Werbespot, -s, -s   der
reklámügynökség Werbeagentur, -en   die
reklámüzenet Werbebotschaft, -en   die
rektor Rektor, -s, -en   der
rendeletet kibocsát Verordnung erlassen (eine)
rendelkezési/diszpozíciós hitel Überziehungskredit, -s, -e   der
rendelkezési/diszpozíciós keret Überziehungsrahmen, -s, -   der
rendelkezésre álló tárolóhely verfügbarer Speicherplatz
rendelkezésre bocsátás Bereitstellen, -s (Sg.)   das
rendezvény Veranstaltung, -en   die
rendkívül nagy/hatalmas enorm (groß)
rendkívül(i) außerordentlich
rendkívüli tétel Sonderposten, -s, -   der
rendszerint in der Regel
rendszerszabályzó ordnungsregulierend
rendszerváltás Systemwechsel, -s, -   der
rendszerváltozás/fordulat Wende (Sg.)   die
rentábilis/nyereséges profitabel/rentabel
répatermesztés Rübenbau, -(e)s, -e   der
rész(t)vevõ/érdekelt [kereskedelem] Beteiligte, -n, -n   der/die
részes/érdekelt [kereskedelem] beteiligt (an/bei+Dat.)
részesedés/rész Anteil, -s, -e   der
részesedést megállapít Kontingentierung, -en   die
részesedik a jólétbõl am Wohlstand teilhaben
részképzés Teilstudium, -s, -en   das
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részmunkaidõben dolgozó munkavállaló Teilzeitarbeitnehmer, -s, -   der/Teilzeitbeschäftigte, -n, -n
der/die

részmunkaidõs állás Teilzeitjob, -s,- s   der
részmunkaidõs foglalkoztatás Teilzeitarbeit, -en   die
részt vesz bei|wohnen, h. (Dat.)
résztulajdonos/részvénytulajdonos Anteilseigentümer, -s, -   der/Anteilsinhaber, -s, -   der
részvény Aktie, -n   die
részvény hozama/a (részvényenkénti) osztalék és átlagárfolyam 

hányadosa Aktienrendite, -n   die
részvényalap/részvényekbe befektetõ befektetési alap Aktienfonds, -, -   der
részvényárfolyam Aktienkurs, -[e]s, -e   der
részvényes/részvénytulajdonos Aktionär, -s, -e   der
részvényindex/részvényárfolyam-index Aktienindex, -[es], -e/-dizes   der
részvénykibocsátás Aktienemission, -en   die
részvénypiac Aktienmarkt, -[e]s, -märkte   der
részvénytársaság [Rt.] Aktiengesellschaft, -en [AG, AktG]   die
részvénytársaságok egyesülése/összeolvadása Zusammenschluss von Aktiengesellschaften
részvénytulajdonos/részvényes Aktieninhaber, - s, -,   der
részvétel Teilnahme, -n   die 
réteg Schicht, -en   die
rétegzõdés Schichtung, -en   die
robbanásszerû emelkedés explosionsartiger Anstieg
rohamos rapid[e]
Római Szerzõdések Römische Verträge (Pl.)
romlik a megítélés Urteil trübt sich (das)
router Router, -s, -   der
rögzített valutaárfolyam fester Wechselkurs
rögzített/fix kamatozású festverzinslich
rövid hívás/tárcsázás [elôre beprogramozott szám hívása] Kurzwahl (Sg.)   die
rugalmas munkaidõ gleitende/flexible Arbeitszeit  die/Gleitzeit (Sg.)   die
rulírozó hitel revolvierender Kredit/Revolvingkredit, -[e]s, -e   der

S
saját felelõsségre/saját felelõsség alapján eigenverantwortlich
saját számlára dolgozó bróker freier Makler  
saját tõke Eigenkapital, -s (Sg.)   das
sajtóreklám Anzeigen-Werbung (Sg.)   die
sávos adó Stufensteuer, -n   die
sávszélesség Bandbreite (Sg.)   die
sebesre SMS-ezi a kezét simsen, sich die Finger wund 
segédmunkás Hilfsarbeiter, -s, -   der
segély a fejlõdõ országoknak Entwicklungshilfe, -n   die
siker Erfolg, -[e]s, -e   der
sikeres/eredményes erfolgreich
sikkaszt unterschlagen, h.
sikkasztás Unterschlagung, -en   die/Veruntreuung, -en   die
síkképernyõ Flatscreen, -s, -s   der
SIM-kártya SIM-Karte, -n   die
siránkozik jammern, h.
sláger (a piacon) Renner, -s, -   der
SMS SMS [Short Message Service]   das
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SMSezik simsen, h./SMSen, h.
software Software (Sg.)   die
sok gondot okozó gyermek/ügy Sorgenkind, -[e]s, -er   das
sóvárgás, vágy Sehnsucht (Sg.)   die
spamszûrõ Spamfilter, -s, -,   der
spekuláción alapuló gazdaság Spekulationsökonomie, -n   die
spekulál spekulieren, h. auf+Akk
spekuláns Spekulant, -en, -en   der 
stabilizációs intézkedés Stabilisierungsmaßnahme, -n   die
stratégia Strategie, -i|en   die 
stratégiai elônyök strategische Vorteile
stratégiai sikertényezõ strategischer Erfolgsfaktor
stratégiát alkalmaz Strategie anwenden (die)
stróman Strohmann, -[e]s, -männer
strukturális/tartós munkanélküliség strukturelle Arbeitslosigkeit  
sûrûje (vminek) Dickicht, -s, -e   das

SZ
szabad mozgás/a lakóhely/munkahely szabad megválasztása Freizügigkeit (Sg.)   die
szabad/megüresedett/betölthetõ állás freie Stelle/ offene Stelle/unbesetzte Stelle  
szabadfoglalkozású/szabadúszó (személy) Freiberufler, -s, -   der
szabadkereskedelem Freihandel, -s (Sg.)...der
szabadosság Libertinage, -n   die/Zügellosigkeit, -en   die
szabadúszó/szabadfoglalkozású Freiberufler, -s, -   der
szabályoz regeln, h.
száj és körömfájás járvány Klauen- und Maulseuche, (Sg.)   die
szak Fach, -es, Fächer   das
szakértõi bizottság Sachverständigenkommission, -en   die
szakirány/választott szak Studienrichtung, -en   die/Fachrichtung, -en   die
szakiskola/szakmunkásképzõ Berufsschule, -n   die
szakképzett munkaerõ qualifizierte Arbeitskräfte (Pl.)
szakmai elõmeneteli kilátások/karrieresélyek Aufstiegschancen (Pl.)
szakmai gyakorlat [pl. nyári, kötelezô ~] Praktikum, -s, -a   das
szakmai gyakorlat/tapasztalat Berufspraxis (Sg.)   die
szakmai képzés Berufsausbildung (Sg.)   die
szakmai tapasztalat Berufserfahrung (Sg.)   die
szakmaival bõvített felsõfokú német nyelvvizsga durch/mit Fachsprache erweiterte Oberstufenprüfung in

Deutsch   die
szakmaival bõvített középfokú német nyelvvizsga durch/mit Fachsprache erweiterte Mittelstufenprüfung in

Deutsch   die
szakmunkaerõ/szakember Fachkraft, -kräfte   die
szakmunkás Facharbeiter, -s, -   der
szakmunkástanuló Azubi [Auszubildende], -n, -n   der/die
szakmunkástanuló-állás/gyakornoki hely/állás Lehrstelle, -n   die
szakszervezet Gewerkschaft, -en   die
szakterület Sachbereich,-[e]s, -e   der
szakvásár/ipari/kereskedelmi (szak)vásár Fachmesse, -n   die
szállítás/kiszállítás/elküldés Versand, -[e]s (Sg.)   der
szállítás/szállítmány Lieferung, -en   die
szállítás/szállítmányozás Transport, -[e]s, -e   der
szállítási feltételek Lieferbedingungen (Pl.)
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szállítási idõpont/határidõ Liefertermin, -s, -e   der
szállító Lieferant, -en, -en   der
számít vminek/vkinek gelten, (i), -a-, h. -o- (für +Akk/als)
számítás alapjául szolgáló feltételek Berechnungskriterien (Pl.)
számítógépes [...] computergestützt/computerunterstützt
számítógépes adatfeldolgozás EDV [elektronische Datenverarbeitung] die
számítógépes játék Computerspiel, -s, -e   das
számítógépes kalóz Hacker, -s, -   der
számítógépes munkahely-közvetítés elektronische Arbeitsplatzvermittlung  
számítógépes vírus Computervir|us, -, -en   der/das
számítógéppel vezérelt computergesteuert
számla/kontó Konto, -s, -s/Konten   das
számlaegyenleg Kontostand, -[e]s, -stände    der
számlakivonat Kontoauszug, -[e]s, -züge   der
számlanyitás Kontoeröffnung (Sg.)   die
számláról pénzt hív le/pénzt vesz fel Geld vom Konto abheben, -o-, h. -o-
számlát nyit Konto eröffnen, h.   (ein)
számlát zárol Konto sperren, h.
számlatulajdonos Kontobesitzer, -s, -   der/Kontoinhaber, -s, -   der
számlatúllépés Kontoüberziehung, -en   die
számológép/számítógép Rechner, -s, -   der
számos támogatási program Vielzahl von Förderprogrammen (eine)
szándéknyilatkozat/jognyilatkozat Willenserklärung, -en   die
szavatol/jótáll gewährleisten, h.
szavaz vmire/vkire stimmen, h. (für +Akk)
szegénység Armut (Sg.)   die
szégyenletes Schändlich
székház/székhely Sitz, -[e]s, -e   der
szekunder kutatás Sekundärforschung (Sg.)   die
szélenergiát elõállító berendezés/szélerõmû Windenergieanlage, -n   die
szélerõ Windkraft (Sg.)   die
szellemi geistig
szélturbina/szélkerék Windturbine, -n   die
személyegyesülés/személyegyesülés jellegû társaság, 

személyegyesítõ társaság Personengesellschaft, -en   die
személyek egyesülése/társulása Personenvereinigung, -en   die
személyi adatok Personalien (Pl.)
személyi jellegû költségek Personalkosten (Pl.)
személyi jövedelemadó/szja/SZJA Personeneinkommensteuer (Sg.)   die
személyi számítógép PC, -s, -s   der/Personalcomputer,-s (PC)   der
személyileg felelõs társasági tag persönlich haftender Gesellschafter
személyzet/alkalmazottak/dolgozók Belegschaft, -en   die/Personal, -s (Sg.)   das
személyzeti fõnök Personalchef, -s, -s   der
személyzeti/munkaügyi osztály Personalabteilung, -en   die
szemére hány/vet vor|werfen, a h. o
szemeszter Semester, -s, -   das
szemét/hulladék Abfall, -[e]s, -fälle   der/Müll, -s, (Sg.)   der
szemét-/hulladéklerakodó (hely) Mülldeponie, -n   die
szemétszállítás Müllabfuhr (Sg.)   die/Müllentsorgung, (Sg.)   die
szeminárium Seminar, -s, -e   das
szemináriumi dolgozat Seminararbeit, -en   die
szemüvegre szerelhetõ képernyõ Brillenmonitor, -s, -en   der
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szén-dioxid Kohlendioxid –s, -e   das
szennyezõdés Verschmutzung, -en   die
szennyvíz Abwasser, -s, -wässer  das
szennyvízelvezetés Abwasserentsorgung, -en  die
szennyvízfeldolgozás/-tisztítás Abwasseraufbereitung (Sg.)   die
szennyvíztisztítás Abwasserreinigung (Sg.)   die
-szeres -fach 
szerkesztô Editor, -s, -en   der
szerkezeti reformok strukturelle Reformen (Pl.)
szerkezetváltás Strukturwandel, -s (Sg.)   der/Umstrukturierung, -en   die
szerver Server, -s, -   der
szervezeti és mûködési szabályzat Unternehmensverfassung (Sg.)   die
szervezetlenség Desorganisation, -en   die
szerzõdés Vertrag, -[e]s, Verträge   der
szerzõdésben szabályoz vertraglich regeln
szerzõdéses/ideiglenes munka/kikölcsönzött/kölcsönadott dolgozó 

munkavégzése Leiharbeit (Sg.)   die/Zeitarbeit (Sg.)   die
szerzõdéskötési politika Kontrahierungspolitik (Sg.)   die
szerzõjogilag védett patentrechtlich geschützt
szétfeszít/felrobbant sprengen, h.
szétpukkad/széttörik/szétpattan platzen, i.
szétszór streuen, h
szigorlat Rigorosum, -s, -en   das
szigorú rigoros
Szilikonvölgy Silikon-Tal, -[e]s , (Sg.)/Silikon-Valley, -s, (Sg.)   das
szimbólum [szövegszerkesztés is] Symbol, -s, -e   das
szinergia/(pozitív) együtthatás Synergie, -n   die
szinergiahatás Synergieeffekt, -(e)s, -e   der
színes képernyô Farbmonitor, -s, -en   der
szinte ingyen fast umsonst
szkenner Scanner, -s, -   der
szkeptikusan/kétkedõen értékel/megbecsül skeptisch einschätzen
szociális és gazdasági tekintetben in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht
szociális járulék Sozialabgabe, -n   die
szociális partnerség Sozialpartnerschaft (Sg.)   die
szociális segély Sozialhilfe (Sg.)   die
szól vmilyen ügy mellett für eine Sache sprechen
szolgáltatás Dienstleistung, -en   die
szolgáltatások szabad áramlása freier Dienstleistungsverkehr
szolgáltatásokat kínál Dienstleistung anbieten
szolgáltatást kínál Dienstleistung anbieten   (ei(Dat.) ne)
szolgáltatást nyújtó biztosító vállalat Dienstleistungsunternehmen, -s, -   das
szolgáltató Dienstleister, -s, -   der
szolgáltató vállalat Dienstleistungsunternehmen, -s, -   das
szolgáltatóipar Dienstleistungsgewerbe, -s (Sg.)   das
szolgáltatóipari szövetkeztet Dienstleistungsgenossenschaft, -en   die
szolidaritási adó Solidaritätsabgabe, -n   die
szorít az adóprésen Steuerschraube anziehen (die)
szóródási veszteség Streuverlust (Sg.)   der
szorosabb együttmûködés a KKV-k területén verstärkte Zusammenarbeit im Bereich KMU (die)
szorozni/megszorozni multiplizieren, h.
szórt/nem szelektív reklám(ozás) Streuwerbung (Sg.)   die
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szörfözik [vízen, interneten] surfen, h.
szörfözik az interneten im Internet surfen
szörfözô [interneten] Internet-Surfer, -s, -   der
szöveg-alapú textbasiert
szövegszerkesztô program Textverarbeitungsprogramm, -es, -e   das
szövetkezet Genossenschaft, -en   die
szövetkezeti bank Genossenschaftsbank, -en   die
szövetkezeti törvény Genossenschaftsgesetz, -es, -e   das
szövetség Bund, -[e]s, Bünde   der
szövetségi kötvény [Németország] Bundesanleihe, -n   die
sztenderdizálhatóság Standardisierbarkeit (Sg.)   die
sztrájkra felszólít zum Streik aufrufen
szubszidiaritás Subsidiarität (Sg.)   die
szuperbruttó bér Superbruttolohn, -[e]s, -löhne   der
szúrás/szúrt seb Stich, -[e]s, -e   der
szúrópróba Stichprobe, -n   die
szuverén/önálló souverän
szuverenitás Souveränität, (Sg.)   die
szükséges/szükségszerû notwendig
szülés utáni szabadság Karenzjahr, -[e]s, -e   das
szülési segély/anyasági segély/juttatás Mutterschaftsgeld, -(e)s, -[er]   das
születési ráta Geburtenrate, -n   die
szülõknek gyermekek után nyújtott támogatás Elterngeld, -[e]s, -er   das
szünetmentes tápegység UVS/unterberchungsfreie Stromversorgung (UPS)
szünidõs/szünidei munka Ferialjob, -s, -s   der
szûrô Filter, -s, -   der

T
táblázatos tabellarisch
tagjelölt Beitrittskandidat, -en, -en   der
tagság Mitgliedschaft, -en   die
tagságot kérelmezi Mitgliedschaft beantragen   (die)
tájvédelem Landschaftsschutz, -es (Sg.)   der
takarékossági csomag Sparpaket, -s -e   das
takarékossági irányelv/megszorító politika Sparkurs, -es, -e   der
takarékossági program Austeritätsprogramm, -s, -e   das
takarékpénztár Sparkasse, -n   die
talajvízkészlet Grundwasservorkommen, -s, -   das
támadja a korrupciót Korruption bloß|stellen... (die)
támogat fördern, h./unterstützen, h.
támogat/kedvezményben részesít begünstigen, h.
támogatási- és együttmûködési egyezmény Förder- und Kooperationsvereinbarung, -en   die
tanács Rat, -es, -Räte   der
tanács (csak ötlet, figyelmeztetés, ajánlás értelemben) Ratschlag, -[e]s, -schläge   der/Empfehlung, -en   die
tanácsadás Beratung, -en   die
tanácsadási költségek Beratungskosten (Pl.)
tanácsadó cég Beraterfirma, -men   die
tanonc Lehrling, -s, -e   der
tanszék Lehrstuhl, -s, -stühle   der
tanulmányi eredmény Schulergebnis, -ses, -se   das
tanulmányi ösztöndíj Leistungsstipendium, -s, …dien   das
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tanulmányi szabadság Bildungsurlaub, -[e]s, -e   der
tapasztalat/tapasztalás die Erfahrung, -en   die
tárca ( miniszteri) Portefeuille, -s, -s   das
tárgya valaminek Betreff, -s (Sg.)   der
tarifapolitika/bérpolitika Tarifpolitik (Sg.)   die
tárol/ment/elment speichern, h. (unter)
társadalmi célú reklám(hirdetés) alternativer Werbespot
társadalmi igazságosság soziale Gerechtigkeit
társadalmi kapcsolatok gesellschaftliche Beziehungen (Pl.)
társadalmi szekezet Sozialstruktur (Sg.)   die
társadalombiztosítási járulék Sozialversicherungsbeitrag, -[e]s, -träge   der
társadalomtudomány Sozialwissenschaft, -en  die
társas cégek jegyzéke Gesellschaftsregister, -s, -   das
társaság/társadalom Gesellschaft, -en   die
társaság/testület Körperschaft, -en   die
társaságalapítás Gesellschaftsgründung, -en   die
társasági (köz)gyûlés [korlátolt felelõsségû társaság] Gesellschaftsversammlung, -en   die
társasági adó Körperschaftssteuer, -n   die
társasági adósság Gesellschaftsschulden (Pl.)
társasági alapszabály/szerzõdés Gesellschaftsstatuten (Pl.)/Gesellschaftsvertrag, -[e]s, 

-träge   der
társasági tag/üzlettárs/részvényes Gesellschafter, -s, -   der
társasági tõke/vagyon Gesellschaftskapital, -s (Sg.)  das
Társasági Törvény Körperschaftsgesetz, -es, -e  das
társasági vagyon Gesellschaftsvermögen, -s, -   das
társasági/társulati/egyesületi alapszabály(zat) Gesellschaftsverfassung, -en   die
társtulajdon/társbirtoklás Mitbesitz, -es, -e   der/Miteigentum, -s (Sg.)   das
társtulajdonos/tulajdonostárs Miteigentümer, -s, -   der/Mitbesitzer, -s, -   der
társulási szerzõdés Assoziierungsvertrag, -[e]s, -träge   der
társult (tag)ország assoziierter (Mitglied)staat
tartalékvaluta Reservewährung, -en   die
tartós munkanélküliség Langzeitarbeitslosigkeit (Sg.)   die
tartós(an)/maradandó(an)/állandó(an) dauerhaft
tartósan munkanélküli (személy) Langzeitarbeitslose, -n, -n   der/die
tartozás/adósság Schuld, -en   die
tartozik oldal Sollseite (Sg.)   die
tartozik valami alá unterstehen, -stand, h. -standen (Dat.)
tartozik vhova/vkihez gehören, h. (zu +Dat.)
tartózkodik (vmitõl) enthalten, -ie-, h. -a- (sich) (von + Dat.)
tartózkodik/van vhol befinden, -a-, h. -u- (sich)
tartózkodó/visszafogott zurückhaltend
táv- [szóösszetételben] fern-
távközlés(ügy) Fernmeldewesen, -s (Sg.)   das
távmunka Heimarbeit, -en   die/Telearbeit, -en   die
távolság Entfernung, -en   die
távolság/intervallum Abstand, -es, -stände   der/Intervall, -s, -e
team/csapat Team, -s, -s   das/Mannschaft,-en   die
teamben dolgozik im Team arbeiten
teammunka/csapatmunka Teamarbeit, -en   die/Teamwork, -s   das
teamvezetõ Teamleiter, -s, -   der
technikus- és mérnökképzés Techniker- und Ingenieurausbildung (Sg.)   die
technológia alkalmazása Technologieeinsatz, -es (Sg.)   der
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technológia átadása/technológiatranszfer Technologietransfer, -s (Sg.)   der
teherbíró képesség Tragfähigkeit (Sg.)   die
tehermentesít entlasten, h. 
tejtermelõ gazdaság/tejgazdaság Milchwirtschaft, -en   die
telefax Fax, -, [-e]   das/Bildübertragung, -en   die
telefon Telefon, -s, -e   das
telefonál telefonieren, h.
telefonautomata Telefonautomat, -en, -en   der
telefonbeszélgetés Telefonat, -es, -e   das/Telefongespräch, -es, -e   das
telefoncsatlakozás Telefonanschluss, -es, -schlüsse   der
telefoncsatlakoztató aljzat Telefonsteckdose, -n   die
telefon-elôfizetési díj Grundgebühr, -en   die
telefon-elôfizetô Fernsprechteilnehmer, -s , -   der/Telefonteilnehmer, -s, -

der
telefonfülke Telefonzelle, -n   die
telefonhálózat Telefonnetz, -es, -e   das
telefonhívás Telefonanruf, -es, -e   der
telefonkagyló Hörmuschel, -n   die
telefonkártya Telefonkarte, -n   die
telefonközpont Telefonzentrale, -n   die
telefonon/telefon útján telefonisch
telefonos direktmarketing Telemarketing
telefonösszeköttetés Telefonverbindung, -en   die
telefonszám Telefonnummer, -n   die
telefonszámla Telefonrechnung, -en   die
telefontársaság Telefongesellschaft, -en   die
telefonvonal Telefonleitung, -en   die
telek Grundstück, -s, -e   das
telekadó Grundsteuer (Sg.)   die
telemarketing Tele(fon)marketing, -[s] (Sg.)   das
telephely Standort, -s, -e   der/Niederlassung, -en   die
telephely kiválasztása Standortwahl, -en   die
telephely vonzereje/vonzóképessége Standortattraktivität, -es, -en   die
telephely vonzerejének fontos fokmérõje wichtiger Gradmesser für die Standortattraktivität (ein)
telephely/lerakat/kirendeltség/fiók/képviselet Niederlassung, -en   die
telephely-alkalmassági mutató Standortattraktivitätsindex, (es), -e/dizes   der
telített piac gesättigter Markt
teljes állás Ganztagsjob, -s, -s   der
teljes foglalkoztatottság Vollbeschäftigung (Sg.)   die
teljes jogú tag Vollmitglied, -[e]s, -er   das
teljes jogú tagság Vollmitgliedschaft (Sg.)   die
teljes jogú/önálló vállalkozó/iparos/kereskedõ 

[a Kereskedelmi Törvénykönyv hatálya alatt] Vollkaufmann, -[e]s, -leute/-männer   der
teljes munkaidõben foglalkoztatott (személy) Vollzeitbeschäftigte, -n, -n   der/die
teljes munkaidõben foglalkoztatott dolgozó Vollzeitarbeiter, -s, -   der
teljes munkaidõs állás Vollzeitarbeit (Sg.)   die
teljesítmény-orientáltság Leistungsstreben (Sg.)   das
teljesítõ készség Leistungsbereitschaft, -en   die
teljesítõképesség Leistungsfähigkeit (Sg.)   die/Leistungskraft (Sg.)   die
témavezetõ Doktorvater, -s, -väter  der
tendenciát mutat Tendenz aufweisen (eine)
terepen végzett (empirikus) kutatás/adatfelvétel Feldforschung (Sg.)   die
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teret hódít an Boden gewinnen
térfoglalás Verbreitung, -en   die/Expansion, -en   die
terhelés Lastschrift, -en   die
terhes schwanger
terhesség Schwangerschaft, -en   die
terjeszkedés/kiterjedés Ausdehnung (Sg.)   die
terjeszkedési törekvés Expansionsdrang, -[e]s, -dränge   der
terjesztés/árusítás/forgalmazás/értékesítés Vertrieb, -[e]s (Sg.)   der
termék bevezetése [a piacra] Produkteinführung, -en   die
termék életciklusa Produktlebenszyklus, -, -zyklen   der
termékelosztási/disztribúciós költségek Distributionskosten (Pl.)
termékenység Fertilität (Sg.)   die
termékértékesítés/a termék piacra dobása Produktvermarktung, -en   die
terméketlen unfruchtbar
termékjellemzõk Produktbeschaffenheit (Sg.)   die
termékpolitika Produktpolitik (Sg.)   die
termékpozicionálás Produktpositionierung (Sg.)   die
terméktervezés/a termék formatervezése/kiszerelése Produktgestaltung (Sg.)   die
termel produzieren, h.
termelés áthelyezése/átcsoportosítása Verlagerung der Produktion   die
termelés mobilitása Produktionsmobilität (Sg.)   die
termelés/gyártás/elõállítás Fertigung (Sg.)   die
természetes munkanélküliség Sockelarbeitslosigkeit, -en   die
természetes személy natürliche Person, -en   die
terület Bereich, -[e]s, -e   der
terület, terep Gelände, -s, -   das
terület/üzletág/szakág/szektor/divízió Sparte, -n   die
terv/vázlat Entwurf, -(e)s, -würfe   der
tervgazdaság Planwirtschaft (Sg.)   die
tesztoldalt nyomtat Testseite drucken
tevékenykedik/mûködik/dolgozik tätig sein
tevékenységi kör/terület/üzleti terület/vállalati terület/részleg Geschäftsbereich, -[e]s, -e   der
téves/hibás spekuláció Fehlspekulation, -en   die
tintasugaras nyomtató Tintenstrahldrucker,-   der
tiszta piacgazdaság reine Marktwirtschaft
tisztító(mû/telep) Klärwerk, -[e]s, -e   das
titkos kód Geheimkode, -s, s   der
titkos kód/szám Geheimzahl, -en   die
torzkép Zerrbild, -es, -er   das
továbbít vermitteln, h.
továbbra is nach wie vor
továbbtanulni szándékozó Lehrstellensuchende, -n, -n   der/die
többmûszakos munkarend Mehrschichtarbeit (Sg.)   die/Schichtarbeit (Sg.)   die
többségi részvényes/fõrészvényes Mehrheitsaktionär, -s, -e   der
tõke menekülése/külföldre áramlása Kapitalflucht (Sg.)   die
tõke szabad áramlása freier Kapitalverkehr
tõkebefektetés Kapitalanlage, -n   die
tõkebefektetés/befektetett tõke Investitionskapital, -s (Sg.)   das
tõkeegyesülés/tõketársaság Kapitalgesellschaft, -en   die
tõkeerõs finanzkräftig
tõkehozadék-adó Kapitalertragsteuer (Sg.)   die
tõke-összefonódás/kereszttulajdonlás kapitalmäßige Verflechtung
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tõkeösszeg Kapitalbetrag, -[e], -träge,   der
tõkepiac Kapitalmarkt, -[e]s, -märkte   der
tõkerész Kapitalanteil, -[e]s, -e   der
tõke-résztulajdon kapitalmäßige Beteiligung
tõkés üzem/vállalat kapitalistischer Betrieb
tõkét elõteremt Kapital aufbringen/Kapital beschaffen
tõkét felhalmoz Kapital aufstocken
tõkét felvesz Kapital aufnehmen
töm (libát) stopfen, h.
tömeges elbocsátás Massenentlassung, -en   die
tömeges munkanélküliség Massenarbeitslosigkeit (Sg.)   die
tömeggyártás Massenproduktion, -en   die
tönkrement/elpusztult verwüstet
tönkretesz/(csõdbe/a tönk szélére) visz/juttat/rosszul gazdálkodik ab|wirtschaften, h.
törékeny brüchig
törlesztés/visszafizetés/kiegyenlítés Tilgung (Sg.)   die
törlesztõrészlet Kreditrate, -n   die 
töröl löschen, h. 
töröltetni a tárgyat ein Unterrichtsfach streichen lassen
történelem folyamán im Laufe der Geschichte
törvény Gesetz, -es, -e   das
törvény megkerülése/kijátszása Gesetzumgehung, -en   die
törvény szerint tilos gesetzlich verboten
törvényben megszabott minimálbér gesetzlicher Mindestlohn  
törvényellenes/törvénybe ütközõ gesetzwidrig
törvényellenesség/törvénytelenség Gesetzwidrigkeit, -en   die
törvényerejû rendelet Gesetzesverordnung, -en   die
törvényes(en) gesetzlich
törvényesség Gesetzlichkeit, -en   die
törvényhozás Gesetzgebung (Sg.)   die
törvényhozó hatalom Legislative, -n   die
törvénykezõ/jogi hatalom Judikative, -n   die
törvényszabta gesetzlich vorgeschrieben
törvényt alkot/hoz Gesetz erlassen/beschließen   (das/ein)
törzsrészvény Stammaktie, -n   die
törzstõke [Kft.] Stammkapital, -s (Sg.)   das
törzsvagyon Grundvermögen, -s, -   das
tõzsde Börse, -n   die
tõzsdecápa Börsenhai, -[e]s, -e   der
tõzsdefelügyelet Börsenaufsicht (Sg.)   die
tõzsdeguru Börsenguru, -s, -s   der
tõzsdei alkusz/bróker Kursmakler, -s, -   der
tõzsdei árfolyam Börsenkurs, -es, -e   der
tõzsdei bevezetés/tõzsdére bocsátás Börseneinführung, -en   die
tõzsdei hangulat Börsenklima, -s, -ta   das
tõzsdei irányzat/tendencia/árfolyamtrend Kursentwicklung, -en   die
tõzsdei jegyzés Börsennotierung (Sg.)   die
tõzsdei jelentés Börsenbericht, -[e]s, -e   der
tõzsdei kereskedés vége Handelsschluss, -[e]s, -schlüsse   der
tõzsdei pangás Börsenflaute (Sg.)   die
tõzsdei spekuláns Börsenspekulant, -en, -en   der
tõzsdeindex Börsenindex, (-es), -e/-dizes   der
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tõzsdére megy (cég) an die Börse gehen, ging, i. gegangen
tõzsdére menés/jutás/kerülés Börsengang, - [e]s, -gänge   der
tõzsdespekuláns új kibocsátású részvényekkel spekuláló Konzertzeichner, -s, -   der
tõzsdét mûködtetõ város/tõzsdehely Börsenplatz, -es, -plätze   der
tõzsdeterem/tõzsdeparkett Börsenparkett, -s (Sg.)   das
tõzsdeügynök/alkusz Börsenmakler, -[e]s, -   der
tõzsdeügynök/bróker/alkusz Aktienhändler, -s,  -,   der
tõzsdézõ/spekuláns/bróker Börsianer, -s, -   der
trading Trading, -s (Sg.) das
transzferábilis valuta transferable Währung
transznacionális konszern transnationaler Konzern  
transznacionális vállalat transnationales Unternehmen
tranzisztor Transistor, -en   der
trend/az irányzat (meg)változása/megfordulása Trendumkehr, -s, -e   die/Trendwende, -n   die
trójai (~faló) (Itt: számítógépes vírus neve) Trojaner, -s, -
tröszt Trust, -[e]s, -e/-s   der
tsz/termelõszövetkezet LPG Iandwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft  die 
tudásalapú társadalom Wissensgesellschaft (Sg.)   die
tudatlanság/mûveletlenség/mellõzés Ignoranz (Sg.)   die
tudományos diákkör Wissenschaftlicher Studentenkreis/Jugend forscht (in

Deutschland)
túlértékel überbewerten, h.
túlértékelés/túlértékeltség Überbewertung, -en   die
túlhevülõ tendencia Überhitzungstendenz, -en   die
túlmunkát teljesít, túlórázik Überstunden leisten, h.
túlnyomó többség überwältigende Mehrheit (eine)
túlnyomórészt/fõként vorwiegend
túlórapótlék Überstundenzuschlag, -[e]s, -schläge   der
túlterheli (a számlát) überziehen, -zog, -zogen (das Konto), h.
túlzott übertrieben
tücsök Grille, -n   die
tûzfal Firewall, -, -s    die

U, Ú
új hitelfelvétel Neuverschuldung, -en   die
új kibocsátású értékpapír Neuemission, -en   die
új posztokat teremt neue Posten schaffen (Pl.)
újra éleszt wieder beleben, h.
újra eloszt umverteilen, h. 
újraalapítás Neugründung, -en   die
újraelosztás (központi költségvetési) Umverteilung (Sg.)   die
újrafelhasznál/újrahasznosít/visszanyer [hulladékanyag] wiederverwerten, h.
újrahasznosít recyceln, h.
újrahasznosít/újrafelhasznál wiederverwenden, a/-te, h. a/-t
újrahasznosítás Recycling, -s, -e   das
újraindít [szövegszerkesztés is] neu starten
újraindítás Neustart, -es, -s   der
újszülött Neugeborene, -n, -n   das
ultraviola sugárzás UV-Strahlung, -en   die
unión kívüli országok/nem tagországok Nichtmitglieder (Pl.)
univerzálbank/több cél bank/többfunkciós bank Universalbank, -en   die
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USB csatlakozó USB-Stick, -s, -s der
út- és vasútépítés Straßen- und Schienenbau, -[e]s (Sg.)   der
utalás vmire Hinweis, -es, -e   der (auf + Akk.)
útiköltség-térítés Fahrkostenzuschuss, -es, -schüsse   der
utódállam Nachfolgestaat, -es, -en   der
uzsora/uzsoraügylet/nyerészkedés Wucher, -s, -   der
uzsorakamat Wucherzins, -es, -en   der

Ü
üdülési csekk Urlaubsscheck, -s, -s   der
üdülési/nyaralási segély Urlaubsgeld, -[e]s, -[er]   das
üdvözli a tevékenységet Aktivität begrüßen (die)
ügynöki/brókeri/alkuszi jutalék Maklergebühr, -en   die/Maklerprovision, -en   die
ügyvédi iroda Anwaltskanzlei, -en   die
ügyvezetõ igazgató geschäftsführender Direktor
ügyvezetõ/vállalatvezetõ Geschäftsführer, -s, -   der
ügyvivõ [(gazdasági) társaság/diplomácia] Geschäftsträger, -s, -   der
ülésezik tagen, h.
ütközik kollidieren, h.
üvegházhatás Treibhauseffekt, -[e]s (Sg.)   der
üvegszálas kábel/vezeték Glasfaserkabel, -s, -   das
üvegszálas technika Glasfasertechnik (Sg.)   die
üvegzseb ( ld. még átvilágított képviselõ/nõ) durchsichtige Hosentasche, (Sg.)   die
üzem/gazdaság Betrieb, -[e]s, -e   der
üzemanyag/benzin Sprit, -es, -e   der
üzemi bizottság Betriebsausschuss, -es, -schüsse   der
üzemi tevékenység áthelyezése/az üzem feladatainak átcsoportosítása Verlagerung von betrieblichen Aktivitäten
üzemméret/a vállalat mérete/nagysága Betriebsgröße, -n   die
üzemnagyság-bõvítés Betriebserweiterung (Sg.)   die
üzenet Botschaft, -en   die
üzenetet hagyni az üzenetrögzítõn Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, (ä), -

ie, h. -a-
üzenetet küld/átad/közvetít Nachricht übermitteln, h. (eine/die)
üzenetrögzítô Anrufbeantworter, -s, -   der
üzletbe beszálló Einsteiger, -s, -   der
üzletet lebonyolít/üzletet köt Geschäft abwickeln, h.
üzleti év Geschäftsjahr, -[e]s, -e   das
üzleti jelentés/beszámoló [Rt.] Geschäftsbericht, -[e]s, -e   der
üzleti jövedelmezõség/megtérülés Geschäftsrentabilität, -en   die
üzleti tranzakció/ügylet/kereskedelmi mûvelet Transaktion, -en   die
üzletrész/törzsbetét [Kft.] Geschäftsanteil, -[e]s, -e   der
üzlettárs/társvállalkozó/vállalkozótárs [Kft.] Mitunternehmer, -s, -   der

V
vagyon/gazdagság/tulajdon Vermögen, -s, -   das
vagyonadó Vermögensteuer (Sg.)   die
vagyonkezelés/portfóliómenedzsment Vermögensverwaltung, -en   die
vagyonnyilatkozat [hitelfelvételhez] Selbstauskünfte (Pl.)
vagyonügynökség Treuhand, (Sg)   die/Treuhandgesellschaft, -en   die
vagyonvesztés/vagyonveszteség Vermögensverlust, -(e)s, -e   der
valamiben/valamin részt vesz/valamiben részesedik beteiligen, h. (sich) (an/bei+Dat.)
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válasz Responserat, -s, -e   das
választék/termékválaszték/áruválaszték/áruskála/szortiment Sortiment, -s, -e   das
vállalat Unternehmen, -s, -   das
vállalat arculata Unternehmensimage, -[s] (Sg.)   das
vállalat bezárása Stilllegung eines Betriebes  
vállalat képviselõje Unternehmensrepräsentant, -en, -en   der
vállalat létét fenyegetõ válság existenzbedrohende Unternehmenskrise
vállalatfelvásárlás (stratégiai) Akquisition, -en   die
vállalati arculat Corporate Identity (Sg.)   die
vállalati küldetés/vállalati filozófia Unternehmensphilosophie, -n   die
vállalati stratégia Unternehmensstrategie, -n   die
vállalati tanácsadás Consulting, -s (Sg.)   das
vállalati tanácsadó Unternehmensberater, -s, -   der
vállalati termeléshez kapcsolódó szolgáltatások unternehmensnahe Dienstleistungen
vállalati/szervezeti kultúra Unternehmenskultur, -en   die
vállalati/vállalkozási nyereség Unternehmensgewinn, -(e)s, -e   der
vállalatok külföldi érdekeltségei Auslandsengagement der Unternehmen
vállalatokat átfogva unternehmensübergreifend
vállalatvezetés Unternehmensleitung (Sg.)   die
vállalatvezetés/vállalatvezetõk (csoportja) Geschäftsführung, -en   die
vállalkozást/kirendeltséget alapít Niederlassung gründen   (eine)
vállalkozik/kötelezettséget vállal/elkötelezi magát vmiért engagieren, h. (sich) (für +Akk)
vállalkozó/iparos Gewerbetreibende, -n, -n   der
vállalkozói unternehmerisch
vállalkozói szövetség Unternehmerverband, -[e]s, -verbände   der
válságmenedzsment/válságkezelés Krisenmanagement, -s, [-s]   das
válságok által megtépázott krisengeschüttelt
vált wechseln, h.
vált (pénzt) Geld wechseln, h.
váltóárfolyam/valutaárfolyam Wechselkurs, -es, -e   der
váltót/(váltó)intézvényt kiállít Wechsel ziehen   (einen) (auf+Akk.)
változás/átalakulás Wandel, -s, -   der
változás/váltás/váltó Wechsel, -s, -   der
változatlanul tart konstant halten
változó kamatozású hitel variabel verzinslicher Kredit
valutaalap Währungsfonds, -, -,   der
valutaalapú hitel Fremdwährungskredit, -[e]s, -e,   der
valutaárfolyam Währungskurs, -es, -e   der
valutaárfolyamok lebegtetése Floating, -s, -s   das
valutaárfolyamok változása Wechselkursänderung, -en   die
valutaátválthatóság, valutakonvertibilitás Währungskonvertibilität (Sg.)   die
valutafedezet Währungsdeckung (Sg.)   die
valutafelértékelés Währungsaufwertung, -en   die
valutakígyó Währungsschlange (Sg.)   die
valutakosár Währungskorb, -[e]s (Sg.)   der
valutaleértékelés Währungsabwertung, -en   die
valutaövezet Währungszone (Sg.)   die
valutarendszer/pénzrendszer Währungssystem, -s, -e   das
valutarizikó Währungsrisiko, -s (Sg.)   das
valutát vált Währung einwechseln/umwechseln
valutatartalék Währungsreserve, -n   die
valutaunió Währungsunion (Sg.)   die
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valutaválság Währungskrise, -n   die
vámhatóság Zollbehörde, -n   die
váminformáció és –tanácsadás Zollauskunft- und -beratung (Sg.)   die
vámok megszüntetése Zollabbau, -[e]s (Sg.)   der
vámot kivet vmire Zölle erheben (auf+Akk.)
várható élettartam Lebenserwartung (Sg.)   die
városiasodás Verstädterung (Sg.)   die
vásárlási hajlandóság/készség Kaufbereitschaft (Sg.)   die
vásárlási láz/fogyasztási õrület Konsumrausch, -[e]s, -e   der
vásárlóerõ növelése Kaufkrafterhöhung, -en   die
vásárlói magatartás Kaufverhalten, -s (Sg.)   das
vásárlói/vevõi szegmens Kundensegment, -[e]s, -e   das
vásárlók toborzása Kundenwerbung (Sg.)   die
vasérc Eisenerz, -es, -e   das
védegylet Schutzgemeinschaft, -en   die
védelmi kötelezettség Verteidigungspflicht, -en   die
védeni (pl. disszertációt) verteidigen, h.
védjegy/márkajelzés Markenzeichen, -s, -   das
védõvám Schutzzoll, -[e]s, -zölle   der
végbemegy/(meg)történik vollziehen, o, h. o (sich)
végfelhasználó/fogyasztó Endverbraucher, -s, -   der
végkielégítés Abfindung, -en   die
végösszeg/teljes összeg Gesamtbetrag, -[e]s, -träge   der
végrehajtó hatalom ausführende Gewalt/ausübende Gewalt /Exekutive, -n

die/Vollzugsgewalt (Sg.)   die
végrehajtó hatalom ellenõrzése Kontrolle der Exekutive (Sg.)   die
vegyes üzem/vállalat gemischter Betrieb
vegyes vállalat/vegyes (tulajdonú) vállalkozás Jointventure/Joint Venture, [-s], -s   das/Gemisch tun ter -

nehmen, -s, -   das
vélemény befolyásolása Meinungsbeeinflussung (Sg.)   die
véleményem szerint meiner Ansicht nach/meiner Meinung nach
ver [pénzt] prägen, h.
verseny/versengés/konkurencia/versenytárs(ak) Konkurrenz (Sg.)   die
versenybõl származó elõny/versenyelõny Wettbewerbsvorteil, -[e]s, -e   der
versenyesélyek növelése Erhöhung der Wettbewerbschancen
versenyez wetteifern, h./konkurrieren, h.
versenyképes marad wettbewerbsfähig bleiben
versenyképesség Wettbewerbsfähigkeit (Sg.)   die
versenykorlátozás elleni (szövetségi) törvény/kartelltörvény Gesetz gegen Wettbewerbsbeschänkungen [GWB]   das
versenynyomás Wettbewerbsdruck, -[e]s (Sg.)   der
versenypolitika/(állami) versenyszabályozás Wettbewerbspolitik (Sg.)   die
versenytárs/társpályázó Mitbewerber, -s, -   der/Wettbewerber, -s, -   der/

Kon kur rent, -en, en   der
vesszõparipa Steckenpferd, -es, -e   das
veszélyeztet gefährden, h.
veszteséges év Verlustjahr, -es, -e   das
vétel Empfang, -[e]s, -fänge   der
vevõgondozás Kundenbetreuung (Sg.)   die
vevõi elégedettség/a vevõk megelégedettsége Kundenzufriedenheit (Sg.)   die
vevõorientáltság Kundenorientierung (Sg.)   die
vevõszolgálat/ügyfélszolgálat Kundendienst, -[e]s, -   der
vezeték nélküli drahtlos/schnurlos
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vezeték/vonal Leitung, -en   die
vezetékesen telefonál fest telefonieren/Telefonieren über Festnetz, h.
vezetési/irányítási stílus Führungsstil, -[e]s, -e   der
vezetõ beosztás Führungsposition, -en   die
vezetõ pozíciót tölt be führende Position einnehmen (eine)
vezetõ szerepet foglal el/vezetõ szerepet tölt be führende Rolle einnehmen (eine)
vezetõ/igazgató/menedzser Führungskraft, -kräfte   die
vezetõség Chefetage, -n
vibrál flimmern, h.
videókártya Grafikkarte, -n   die
viharos stürmisch
világ „elnyugatosodása/elnyugatosítása” a nyugati civilizáció 

normáinak elterjesztése Verwestlichung der Welt
világ amerikanizálása 

[az amerikai civilizáció normáinak elterjesztése] Amerikanisierung der Welt   die
világ devizapiacai Weltdevisenmärkte (Pl.)
Világbank Weltbank (Sg.)   die
világgazdaság Weltwirtschaft (Sg.)   die
világméretû összefonódottság weltweite Verflechtung
villog (a monitor) blinken, h.
virtuális virtuell
virtuális együttmûködés virtuelle Kooperation
virtuális munkaerõpiac virtueller Arbeitsmarkt  
vírusölô program Virenkillerprogramm, -[e]s, -e   das/Antivirenprogramm,

s, -e   das
visegrádi országok Visegrád-Staaten/Länder (Pl.)
viseli a felelõsséget Verantwortung tragen (die)
visszaesés/lassulás/hanyatlás/recesszió Rezession (Sg.)   die
visszaesik/csökken zurück|gehen, -i-, i. -a-
visszafizetés/-térítés Rückzahlung, -en   die
visszafordíthatatlan unumkehrbar
visszahívás Rückruf, -es, -e   der
visszaszorít zurück|drängen, h.
visszatérítés/megtérítési igény Rückvergütung, -en   die
visszatükrözõdik vmiben wider|spiegeln (sich) (in +Dat)
vízierõmû Wasserkraftwerk, -[e]s, -e   das
vizitdíj Praxisgebühr, -en   die
vizsga Prüfung, -en   die
vizsgálat/átvizsgálás/ellenõrzés Untersuchung, -en   die
vizsgát halaszt vmikorra eine Prüfung verschieben auf +Akk.
vizsgázik/vizsgát letesz Prüfung ablegen, h.
vízszennyezés Wasserverschmutzung (Sg.)   die
volt szocialista ország Transformationsstaat, -es, -en   der
volumen /terjedelem/térfogat Volumen, -s, -mina   das
vonzerõ alapján kialakított rangsor/sorrend Attraktivitäts-Ranking, -s, -s   das

W
web/internet/világháló Web, -s (Sg.)   das
webkamera Webkamera, -s   die
weboldal/weblap Webseite, -n   die
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Z
zajterhelés Lärmbelastung (Sg.)   die
zajvédelem Lärmschutz, -[e]s,  (Sg.)   der
záloglevél/jelzáloglevél/kötvény Pfandbrief, -[e]s, -e   der
zárol hitelt/hitelkeretet befagyaszt Kredit sperren, h. (den)
zárt Rt Geschlossene AG
zárt végû befektetési alap geschlossener Fonds  
zárthelyi dolgozat/zh. Klausurarbeit, -en...die
zártvégû geschlossen
zártvégû befektetési alap(ok) geschlossener Investmentfonds   
zártvégû lízing geschlossenes Leasing
zavar/zûrzavar Wirrnis, -, -se   die
zenés CD-k másolása Kopieren von Musik-CDs   (das)
zöld (~párt tagja) Grüne, -n, -n   der/die
zöld mezõs beruházás Investition auf der grünen Wiese   die
zuhan stürzen, i.
zûrzavar/rendetlenség Unordnung, -en   die

ZS
zsarol erpressen, h.
zsarolás Erpressung, -en   die
zsebpénz Taschengeld, -[e]s, -er   das
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