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Magyar nyelvtan dióhéjban (táblázatok) 

 
 

Célcsoport:     magyarul tanuló iskolások / egyetemisták 

Tantárgyi kapcsolatok:    magyar nyelvtanóra, magyar mint idegennyelv-óra 

Közvetítő nyelv:     német 

 

Az alábbiakban mellékelt táblázatok azok számára készültek, akik magyar nyelvből alapismereteket szereztek és ezeket rendszerezni 

szeretnék, illetve bizonytalanság esetén utána szeretnének nézni valaminek. Nem az új anyag elmagyarázása vagy megtanítása a célja. A Közös 

európai referenciakeret A1–C1 szintjein jól használhatók. A C2 szinten író és beszélő nyelvtanulónak valószínűleg nincs már szüksége ilyen 

segédanyagra. A táblázatok áttekintése során újra bebizonyosodik, mennyire logikus és szisztematikus a magyar nyelv nyelvtana.  

A többes szám jele és a birtokos személyjelek rövid összefoglalása után a tárgy- és részes eset ragjai, majd a magyar nyelvben előforduló 

további ragok és névutók kérdőszavakkal és egy-két példával szerepelnek. A Kasussuffigierte Personalpronomen című táblázat néhány példát ad 

a személyes névmások ragos és névutós alakjaira, melyek alapján a további alakok is képezhetők. Ehhez egy további teljes táblázat kapcsolódik 

(l. 5.-9. o.) - a személyes, visszaható és birtokos névmás alakjait az alany-, tárgy- és részes esetben a 4. oldalon lévő táblázatok mutatják be. Az 

Ön/Önök szó ragozott alakjaira csak két példa szerepel. A magyarul tanuló ugyanis ezen összefoglalás kézhezvételéig megtanulta, hogy a fent 

említett szavak és köznyelvi megfelelőik (maga, maguk) főnévként ragozhatóak. (Önnel, Önökhöz, magától, maguknál). „A főnévi igenév 

személyragozása“ c. táblázat emlékeztet a „kell, fontos, illik, érdemes“ stb. szavak melletti ragozásra. 

A másik oldal táblázatai az igeragozás rendszerét tartalmazzák. Külön kiemelve a magyart idegen nyelvként tanulók számára legnagyobb 

gondot okozó alanyi és tárgyas ragozás megkülönböztetését.  



Nyelvtan dióhéjban        Mag. Pathy Lívia 

TTööbbbbeess  sszzáámm  //  MMeehhrrzzaahhll  //  PPlluurraall                  Kik? Mik? fiúk, képek, szépek, jó 

~ - / -´/ -e- / -ö- / -o- / -a- +  k 

BBiirrttookkjjeell  //  BBeessiittzzzzeeiicchheenn  //  PPoosssseessssiivv::       könyvem, könyveim az 

apa 

háza 

 

az 

apá-

nak a 

házaa 

EEggyy  bbiirrttookk  

--mm//--aamm//--oomm//--eemm//--öömm  

--dd//--aadd//--oodd//--eedd//--öödd  

--aa//--ee//--jjaa//--jjee  

--nnkk//--uunnkk//--üünnkk  

--ttookk//--tteekk//--ttöökk//--oottookk//--aattookk//--eetteekk//--ööttöökk  

--uukk//--üükk//--jjuukk//--jjüükk  

TTööbbbb  bbiirrttookk  

-im/-aim/-eim,-jaim/-jeim 

-id/-aid/-eid, jaid/-jeid 

-i/-ai/-ei/-jai/-jei 

-ink/-aink/-eink/-jaink/-jeink 

-itok/-itek/-aitok/-eitek/-jaitok/-jeitek 

-ik/-aik/-eik/-jaik/-jeik 

 

hová? wohin hol? wo? honnan? woher? 

-ba,-be in -ban,-ben in  -ból, -ből aus 

-ra,-re auf, an -n,-on,-en,-ön auf, an -ról, -ről von...herunter 

-hoz,-

hez,-höz 

zu + 3.F. 
-nál,-nél bei  -tól, től 

von 

mellé neben mellett neben  mellől neben...weg 

alá unter alatt unter  alól unter...weg 

fölé über fölött über  fölül über...herunter 

elé vor előtt vor  elől vor...weg 

mögé hinter mögött hinter  mögül hinter...weg 

közé zwischen között zwischen  közül zwischen...weg 

köré um herum körül  ----------  

felé in Richtung ------------ ----------- felől von Richtung 

 

 

 

 
 

Kasussuffigierte Personalpronomen / persönliche Fürwörter in verschiedenen Fällen 

Alany eset Tárgy eset Részes eset -vel -nál -től elé mellé 
u

sw
. 

si
eh

e 
an

d
er

e 

T
ab

el
le

! 
én engem nekem velem nálam tőlem elém mellém 

te téged neked veled nálad tőled eléd melléd 

ő / Ön őt / Önt neki / Önnek vele nála tőle eléje melléje 

mi minket nekünk velünk nálunk tőlünk elénk mellénk 

ti titeket nektek veletek nálatok tőletek elétek mellétek 

ők / Önök őket / Önöket nekik / Önöknek velük náluk tőlük eléjük melléjük 

 

TTáárrggyyeesseett  //  44..  FFaallll  //  AAkkkkuussaattiivv                      Kit? Mit? Kiket? Miket? fiút, képet 

  

           ~ - / -´/ -e- / -ö- / -o- / -a- +  tt  
 

RRéésszzeess  eesseett  //  33..  FFaallll  //  DDaattiivv                            Kinek? Minek? Kiknek, Miknek? fiúnak, képnek  

 

        -nak/ -nek  

 

 
Kivel? Mivel? -val/ -vel 

Kiért? Miért? -ért (für) 

Ki után? Mi után? Mikor? … után 

Mikor? 5 órakor, este, kedden, a héten, májusban, … évben 

Meddig? estig, 5-ig 

Mettől meddig? 2-től 6-ig 

Ki nélkül? Mi nélkül? nélkül (ohne) 

Ki helyett? Mi helyett? helyett (anstatt) 

Ki ellen? Mi ellen? ellen (gegen) 

   Ki iránt? Mi iránt? iránt (für) 

Ki szerint? Mi szerint? szerint (nach, zufolge) 

Ki által? Mi által? által (durch, mittels) 

Ki miatt? Mi miatt? miatt (wegen) 

Kivel együtt?  -vel együtt 

Kivel szemben? Mivel szemben? -vel szemben 

Kin kívül? Min kívül? -n kívül 

Kire nézve? Mire nézve? -re nézve 

Kihez képest? Mihez képest? -hez képest 

 

A főnévi igenév személyragozása 

Olvasnom kell.  

Olvasnod kell. 

Olvasnia kell. 

Olvasnunk kell. 

Olvasnotok kell. 

Olvasniuk kell. 

Segítenem kell.  

Segítened kell.  

Segítenie kell. 

Segítenünk kell. 

Segítenetek kell.  

Segíteniük kell. 

Nekem olvasnom kell. 

 Neked olvasnod kell. 

Neki/Katinak Önnek olvasnia kell. 

Nekünk olvasnunk kell. 

Nektek olvasnotok kell. 

Nekik/a fiúknak/Önöknek 

olvasniuk kell. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igeidők/Zeiten: 

• jelen / Präsens 

• múlt / Perfekt  

• jövő / Futur 

Igemódok/Modi: 

• kijelentő mód / Indikativ 

• feltételes /Konditional 

• felszólító / Imperativ 

Ragozás/Konjugation 

• alanyi, unbestimmt  

• tárgyas, bestimmt 

 kijelentő mód / Indikativ feltételes mód / 

Konditional 

felszólító mód / 

Imperativ 

jelen / 

Präsens 
ø 

Zoli ír. Éva írja a szót. 
-na, -ne, -ná, -né 

Zoli írna. Éva írná a szót. 
-j /Angleichungen 

Zoli írjon! Éva 

írja a szót! 

múlt / 

Perfekt 
-t/-ott, -ett, -ött 

Zoli írt. Éva írta a szót. 
kij.m. múlt + volna 

Zoli írt volna. Éva írta volna 

a szót. 

------------ 

jövő / 

Futur 
fog + infinitivus ( -ni ) 

Zoli írni fog. Éva a levelet 

fogja írni. 

------------- --------------- 

 kijelentő mód / Indikativ feltételes mód / 

Konditional 

felszólító mód / Imperativ 

jelen / 

Präsens 

 

0 
-ok /-ek /-ök -om/-em/-öm 

-sz//-ol/-el/-öl -od/-ed/-öd 

-- -ja/-i 

-unk/-ünk -juk/-jük 

-tok/-tek/-tök -játok/-itek 

-nak/-nek -ják/-ik 

Impl. -lak/-lek 

 

-na, -ne, -ná, -né 

-k  -m 

-l -d 

-- --- 

-nk -nk 

-tok/-tek -tok/-tek 

-nak/-nek -k 

Impl. -lak/-lek 
 

-ak/-ek  -am/-em 

-ál/-él -ad/-ed 

-on/-en/-ön -a/-e 

-unk/-ünk  -uk/-ük 

-atok/-etek -átok/-étek 

-anak/-enek -ák/-ék 

Impl. -alak/-elek 

-j / Angleichungen 

múlt / 

Perfekt 

 

-t/-ott, -ett, -ött 

-am/-em -am/-em 

-ál/-él -ad/-ed 

-- --a/-e 

-unk/-ünk -uk/-ük 

-atok/-etek -átok/étek 

-ak/-ek -ák/-ék 

Impl. -alak/-elek 
 

kij.m. múlt + volna ------------ 

jövő / 

Futur 
fog + infinitivus ( -ni ) ------------- 

 

--------------- 

Tárgyas ragozás/bestimmte Konjugation 

 1. Eigennamen:  Annát látom. Budapestet is megnézzük. 

 2. Bestimmter Artikel:  Az új könyvet olvasod. 

 3. Personalpronomen: őt, Önt/magát, 

    őket, Önöket (auch wenn nur dem Sinn nach) 
 Kati tanítja Önt. Ott áll Zoli. Látod már? 

 4. Demonstrativpronomen: subst.  

     gebraucht (auch dieses fehlt oft)  
 Nincs itt a könyv. Erzsi olvassa (azt). 

 5. Magam(at), magad(at), magát 
      mich selbst)  

 A tükörben láthatod magadat. 

 6. Egymást (einander)  Nem láthatják egymást.  

 7. Mind(et), valamennyit (alle) 
 Mind(et) a barátomnak adom. Mindegyiket 

adom. 

 8. Ordnungszahlwörter und Pronomina  

     auf –ik (jedoch nicht, wenn davor ein unbest.  

    Artikel steht) 

 Melyik képet adjam? Akármelyiket adhatod.    

 9. Possessivsuffix, Poss.pronomen:  Barátainkat mindig meghívjuk a bulira. 

10.Objektsatz:  Tudom (azt), ki jön ma hozzám. 

Alanyi ragozás Tárgyas ragozás 

 1. Kit? Mit? Kiket? Miket?  Annát, Budapestet 

 2. egy könyvet  a könyvet 

 3. engem, téged, minket, titeket 
 őt, Önt/magát, őket,Önöket (auch wenn nur dem Sinn   

   nach) 

 4. valakit, valamit, valakiket, valamiket,   

    mindenkit, senkit, semmit, akit, amit,  
 ezt, azt, ezeket, azokat, 

 5.   magam(at), magad(at), magát … 

 6.   egymást 

 7. mindent, minden könyvet,  

     valamennyit (einige) 

 Mind(et), mindegyiket, az összeset, valamennyit 

 (alle), egyiket, másikat, 

 8. valamilyent, semmilyent, akármi- 

     lyent, hányat, mennyit, keveset, néhá- 

    nyat, sokat, ennyit, annyit, mekkorát,  

    ekkorát, akkorát,   

    egy másodikat, amilyet, amilyeneket,  

 melyik képet, melyiket, akármelyiket, semelyiket, 

 valamelyiket, hányadikat, a másodikat, 

 amelyiket 

 9.   barátomat, barátaimat, Katiét, 

10.  Tudom (azt), ki jön ma hozzám. 

 



Névmások alany-, tárgy- és részesesetben 

Pathy                                                                                                                                                                                          Nyelvtani táblázatok / 1 

 

 

 

Személyes névmás                                   Visszaható névmás                          Birtokos névmás   

Personalpronomen
1
                                 Reflexivpronomen

2
                          Possessivpronomen

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Alle anderen Fälle – siehe „Kasussuffigierte Personalpronomen“ 

2
 Alle anderen Fälle – wie bei Substantiven: magamról, magánál, magamban usw. 

3
 Alle anderen Fälle – wie bei Substantiven: enyémben, tieteken, övékéről usw. 

Alanyeset Tárgyeset Részeseset 

magam magam(at) magamnak 

magad magad(at) magadnak 

maga magát magának 

magunk magunk(at) magunknak 

magatok magatok(at) magatoknak 

maguk magukat maguknak 

 

Alanyeset Tárgyeset Részeseset 

én engem nekem 

te téged neked 

ő / Ön őt / Önt neki / Önnek 

mi minket / bennünket nekünk 

ti titeket / benneteket nektek 

ők / Önök őket / Önöket nekik / Önöknek 

 

Alanyeset Tárgyeset Részeseset 

enyém enyém(et) enyémnek 

tied tiede(et) tiednek 

övé övét övének 

mienk mienket mienknek 

tietek tieteket tieteknek 

övék övékét övéknek 

 



Kasussuffigierte Personalpronomen 

Pathy                                                                                                                                                                                                                                        Nyelvtani összefoglalás  

A személyes névmások ragos és névutós alakjai / Kasussuffigierte Personalpronomen 

  

 én te ő Ön mi ti ők Önök 

-ban,-ben bennem benned benne Önben bennünk bennetek bennük Önökben 

-n,-on,-en,-ön rajtam rajtad rajta Önön rajtunk rajtatok rajtuk Önökön 

-nál,-nél nálam        

mellett  melletted       

alatt    Ön alatt     

fölött     fölöttünk    

előtt      előttetek   

mögött       mögöttük  

között        Önök között 



Kasussuffigierte Personalpronomen 

Pathy                                                                                                                                                                                                                                        Nyelvtani összefoglalás  

-ba,-be belém        

-ra,-re rám        

-hoz,-hez,-höz hozzám        

mellé mellém        

alá alám        

fölé fölém        

elé elém        

mögé mögém        

közé közém
1
        

 

                                                           
1
 Közém és Kati közé teszem a táskát. 

 



Kasussuffigierte Personalpronomen 

Pathy                                                                                                                                                                                                                                        Nyelvtani összefoglalás  

-ból, -ből belőlem        

-ról, -ről rólam        

-tól, -től tőlem        

mellől mellőlem        

alól alólam        

fölül fölülem fölüled       

elől előlem        

mögül mögülem        

közül közülem        

 

 

 

 



Kasussuffigierte Personalpronomen 

Pathy                                                                                                                                                                                                                                        Nyelvtani összefoglalás  

 én te ő Ön mi ti ők Önök 

-val/ -vel velem   Önnel     

-ért (für) értem        

után utánam        

köré körém        

körül körülöttem        

felé felém        

felől felőlem        

nélkül (ohne) nélkülem        

helyett (anstatt) helyettem        

ellen (gegen) ellenem        



Kasussuffigierte Personalpronomen 

Pathy                                                                                                                                                                                                                                        Nyelvtani összefoglalás  

iránt (für) irántam        

szerint (nach, 

zufolge) 
szerintem        

által (durch, 

mittels) 
általam        

miatt (wegen) miattam        

-vel együtt 
velem 

együtt 
       

-vel szemben 
velem 

szemben 
       

-n kívül rajtam kívül        

-re nézve rám nézve        

-hez képest 
hozzám 

képest 
       

 

 


