
 

 

 
Speciális ÜGYINTÉZŐ szószedet, a könnyebb Német - Osztrák 

hivatali ügyintézéshez 

 

A módszertanról (ha nem egyértelmű, hogy hogyan is működik 
a tanulás ezen formája és a további tudnivalókról itt 
olvashatsz: 

https://www.visszateritok.hu/blog/intezd-nemet-osztrak-hivatal
os-ugyeidet-egyszerubben  

 

Kezdjük! 

Olvasd el a mondatokat. 4-5 mondatonként haladj. Képzeld is 
el a jelenetet annyira élethűen, amennyire csak tudod. A 
legjobb, ha becsukod a szemed minden mondat után és 
vizualizálod. Kb. 5-10 másodpercig tartsd a képet. Legyen 
részletes, színes, érzelmeket keltő.  

 

CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Einzel = egyéni 

Egy (ein) cellában egyéni ellátást kapok. 

 

Zusammen = közösen 

Zuschlaggal (János) zsámolyon ülve számolom a közösen eltöltött napjaim. 

 

Veranlagung = adóbevallás 

 (Gyurcsány) Feri ( Kelemen) Annával a lágerben írja meg az adóbevallást.  
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Arbeitnehmer = munkavállaló 

(Tamási) Áron bájosan mosolyogva németül üvölti, hogy munkavállaló lett. 

 

KÉRDÉSEK: 

Hol kapsz egyéni ellátást? 

Kivel és hogyan számolod a közösen eltöltött napjaid?  

Ki és hol írja az adóbevallást? 

Ki és hogyan üvölti, hogy munkavállaló lett?  

 

CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Zulassungsschein = forgalmi engedély 

Cumival a számban, lasszóval a kezemben sajna nem kapok forgalmi engedélyt. 

 

Einkommensteuererklärung = jövedelemadóbevallás 

Egyszer komám úgy történt, hogy Stájerországban klérus előtt kaptam 25 
botütést a rossz jövedelemadóbevallásomért. 

 

Lohnsteuerbescheinigung = bérösszesítő 

Lón ülve kell Bebének (énekes) és a Sájgájsz együttesnek közösen bérösszesítőt 
írni. 

 

Jahreslohnabrechnung = éves bérelszámoló táblában 

Jár nekem Lonci néni ábrája a rehabilitációmról, éves bérelszámoló táblában. 
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KÉRDÉSEK: 

Hogyan nem kapsz forgalmi engedélyt?  

Kinek és mit mesélsz arról, hogy 25 botütést kaptál a 
jövedelemadóbevallásodért? 

Hogyan és kinek kell bérösszesítőt írni?  

Kitől és milyen formában jár neked az éves bérelszámoló tábla? 

 

CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Steuernummer = adószám 

S Tiger Woods numerája adószámot kap. 

 

Ausstellungsbehörde = kiállító hatóság 

Ausztriában stelázsin betonba öntve hörög a kiállító hatóság. 

 

Familienheimfahrten = családi hazautazás 

A famíliám hájasan, fáradtan is élvezi a hazautazást. 

 

Pendelpauschale = ingázó általány 

(Be)penderítem minden délben (Szécsi) Pál sáljába az ingázó általányom. 

 

KÉRDÉSEK: 

Ki és mi kapott adószámot?  

Hol, hogyan és mit csinál a kiállító hatóság? 

Ki és hogyan élvezi a hazautazást?  

Mit csinálsz minden délben az ingázó általánnyal? 
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CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Finanzamt = adóhivatal 

A fináncok ámítanak engem, hogy igazságos az adóhivatal.  

 

Lohnsteuer = béradó 

Londonban extra tajer a béradóm.  

 

Familienbeihilfe = családi pótlék 

A famíliám bajban van, mert (Tommy ) Hilfiger nem adta oda a családi pótlékot. 

 

Kindergeld= családi pótlék 

Kindertojásban a Gellért hegyen adják át a családi pótlékom.  

 

KÉRDÉSEK: 

Ki ámít, hogy igazságos az adóhivatal?  

Hol és milyen a béradód?  

Mi van a famíliáddal, mert ki nem adta oda a családi pótlékot? 

Hogyan és hol adják oda a családi pótlékot?  
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CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Kinderbetreuungsgeld = GYES 

Kindertojásba beletojom rajgyakorlaton a GYES-t. 

 

Elterngeld = GYES 

Csak eltört szülők kapnak a Gellérthegyen GYES-t. 

 

Waisenpensio= árvaellátás 

Vajon ülök ZEN állapotban egy panzióban. Így adják az árvaellátást. 

 

Pension = nyugdíj 

Pansióba zárják Németországban a nyugdíjasokat. 

 

Rente = nyugdíj 

(Tolvai )Renátával megyek nyugdíjba. 

 

KÉRDÉSEK: 

Mit csinálsz a GYES-sel? 

Milyen szülők, hol kapnak GYES-t?  

Hol és hogyan kapod meg az árvaellátást?  

Hova zárják a nyugdíjasokat? 

Kivel mész nyugdíjba?  
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CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Urlaubsanwartschaft= szabadság igény 

Uri (Geller) lábán ülve várom a szabadság igényemre az igent. 

 

Abfertigung = végkielégítés 

Ábel (Anita) GY Feritől kap végkielégítést. 

 

Vorsorgekasse = előtakarékossági biztosítás 

Fornetti Zorróval együtt a Lidle kasszánál köti meg nekem az előtakarékossági 
biztosításom. 

 

Haftpflichtversicherung = felelősségbiztosítás 

Egy hárfára Lichtensteinben GY. Feri zihereisztűvel feltűzi a 
felelősségbiztosításom. 

 

KÉRDÉSEK: 

Hol és hogyan vársz a szabadság igényedre? 

Ki kitől kap végkielégítést?  

Ki és hol kötik meg az előtakaréskossági biztosítást?  

Hova, hol ki és hogyan tűzi fel a felelősségbiztosításod?  
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CSUKOTT SZEMMEL LÁSD: 

Versichertennummer = TAJ szám 

Gy.Feri zihereisztűvel együtt a tengerbe dobja a numerikus TAJ számom. 

 

Sozialversicherung = TAJ szám 

A szocik ziher nem adnak numerikus TAJ számot nekem.  

 

KÉRDÉSEK: 

Ki hova dobja a Taj számod?  

Ki nem ad Taj számot?  

 

AMIT MÉG TUDNOD KELL, HOGY BIZTOSAN EMLÉKEZZ A NÉMET SZAVAKRA: 

✓ Miután vizualizáltad a mondatokat, írd ki a szavakat szókártyára. 
✓ Szókártya dobozba tedd őket. Itt tudsz meg róla többet: 

          https://www.youtube.com/watch?v=vgKEi6OLCuA 

 
http://karrierkod.hu/blog/nemet-tanulas-hatekonyan-5-avagy-dobd-ki-a-szotar
fuezeted-a-kukaba 

✓ 2 óra múlva, de legkésőbb 24 órán belül ismételd.  
✓ Egy hét múlva, 1 hónap múlva újra vedd elő őket és ismételd.  

Mindenki képessége sokkal több, mint amit gondol magáról. A tanulási          
kudarcok egyik oka, hogy a jobb agyféltekét a tanulók nem vonják be a             

tanulásba.  

Ha szeretnél sikeres lenni a tanulásban, kövesd az oldalamat. Közel 200           
blogbejegyzést írtam már arról, hogyan lehet hatékonyan, gyorsan, élvezettel         
és könnyen tanulni. http://karrierkod.hu/ 
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Győződj meg arról, hogy egy csoda van a fejedben! 

Üdvözlettel, 

Weitz Teréz 

A jobb agyféltekés tanulás & nyelvtanulás szakértője 

 

 

Amennyiben mégis szükséged lenne segítségre az Osztrák vagy Németországi         
adó, családi pótlék, gyes, TB, egyéb munkaügyek elintézésében, keress minket          
bizalommal a www.visszateritok.hu weboldalon és segítünk, hogy a legtöbb         
járandóságot kapd vissza a legkevesebb gonddal! 

Üdv., 

Visszatérítők csapata 
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