
Közlekedés 
 

Ha keresel valamit, vagy ha eltévedtél, akkor nagyon fontos, hogy 

tudj útbaigazítást kérni. Ma az ehhez szükséges kifejezéseket 

fogjuk végigvenni. 

 

A legjobb és legegyszerűbb bevezető mondatok talán: 

 

„Entschuldigung! Können Sie mir helfen?” 

 

  „Elnézést, tud nekem segíteni?” 

 

A „Wo?” kérdőszót („Hol?”) már tanultuk, ezután csak be kell 

illeszteni a mondatba azt, amit keresünk.  

 

Wo ist die Post?   Hol van a posta? 

 

Ne felejtsd el, ha egy konkrét helyet, tárgyat keresel, akkor a der, 

die das-t használjuk, ha általánosságban keresel, akkor az ein, 

eine, ein-t. Tehát a 

 

Wo ist die Post?   Hol van a posta? 

 

 ugyanúgy helyes lehet, mint a 

 

Wo ist eine Post?  Hol van egy posta?, 

 

de a jelentésében árnyalatnyi különbség van. 

 

Nézzünk meg még egy pár gyakori kérdést, és írj magadtól is pár 

olyan dolgot, amit kereshetsz: 

 

 



Wo ist_____ ?    Hol van…. ? 

 ...ein Bahnhof?   …egy vonatállomás? 

 ...eine Bushaltestelle?   …buszállomás? 

 ...ein Flughafen?  …repülőtér? 

 ...die Königstraße?  …a Königstraße? 

 ...eine Jugendherberge?   …ifjúsági szálló? 

 ...ein Hotel?    …egy hotel? 

 …ein Restaurant?  …egy étterem 

 ...das ungarische Konsulat?  …a magyar  

     nagykövetség? 

 

 

És nézzük meg, milyen válaszokat kaphatunk rá: 

 

 

        geradeaus 
 

 

 

  

 links        rechts 
 

 

 

 

 

 

                          

                                   zurück 
 

 

 

 

 

 



links     bal 

rechts     jobb 

geradeaus    egyenesen 

nah    közel 

weit    messze 

hier    itt 

dort    ott 

gegenüber   vmivel szemben 

umdrehen   megfordul 

 

 

További hasznos mondatok: 

 

Biegen Sie nach links ab.  Forduljon balra. 

Biegen Sie nach rechts ab.  Forduljon jobbra. 

Gehen Sie geradeaus. Menjen egyenesen 

Gehen Sie zurück.  Menjen vissza. 

Es ist nicht weit.  Az nincs messze. 

Es ist hier.   Az itt van. 

Es ist dort.   Az ott van. 

Sie müssen mit dem Bus fahren. 

    Busszal kell mennie. 

zu Fuß    gyalog 

nach der Apotheke  a gyógyszertár után 

vor der Apotheke  a gyógyszertár előtt 

 

 

Próbáld meg a szavakat kihallani a válaszból, az már 

sokat fog segíteni. De ha nagyon nem megy és van 

nálad térkép, akkor nyugodtan megkérheted őket, hogy 

mutassák meg: 



 

Könnten Sie es mir (auf der Karte) zeigen?  

  Meg tudná ezt nekem (a térképen) mutatni? 

Wo bin ich jetzt? 

 Hol vagyok én most? 

 

 

 

 


