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Nyelvtani összefoglalás 
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Szakkifejezések 
Fachbegriffe 

 
-e Konjugation -e Beugung der Verben igeragozás 

-s Präsens -e Gegenwart jelen 

-s Perfekt -e Vergangenheit múlt 

-s Futur -e Zukunft jövő 

-r Infinitiv -e Nennform infinitivus / főnévi igenév 

-r Indikativ -e Wirklichkeitsform kijelentő mód 

-r Konditional -e Bedingungsform feltételes mód 

-r Imperativ -e Befehlsform felszólító mód 

-r Implikativ ich … dich / ich … euch  -lak/-lek (én … téged, én … 

titeket) 

-s Tempuszeichen -s Zeichen der Zeit igeidő jele 

-r Verbstamm -r Verbstamm igető 

-s Verb -s Zeitwort, Tunwort ige 

-r Vokalschwund ein Selbstlaut fällt aus egy magánhangzó kiesése 

-s Personalpronomen persönliches Fürwort személyes névmás 

-s Modalverb können, dürfen, mögen, 

wollen, sollen, müssen 

módbeli segédige 

-s Numeral Zahlwort számnév 

-e Postposition nachgestelltes Wort névutó 

-s Possessivpronomen besitzanzeigendes Fürwort birtokos névmás 

-s Possessivsuffix -s Besitzerzeichen birtokos személyjel 

 -s Besitzzeichen birtokjel (-é) 

 

Számnevek 

Zahlwörter 
 

Határozatlan számnevek 
Unbestimmte Zahlwörter 
 

hány? hányadik? hányszor? hányan? 

sok sokadik sokszor sokan 

kevés kevesedik kevésszer kevesen 

néhány néhányadik néhányszor néhányan 

rengeteg rengetegedik rengetegszer rengetegen 

… … … … 

 
 
Öt gyerek játszik. Sok könyv van itt. 

  

Nach den Zahlwörtern 
stehen die dazu gehörenden 
Nomen in der Einzahl. 
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hány? hányas? hányadik? hányszor? hányan? 

tőszámnév számozás sorszámnév szorzó 

számnév 

határozó 

 (jegy, évek)    

 -s -dik -szor/-szer/ 

-ször 

-n 

egy egyes első egyszer egyedül 

kettő/két kettes második kétszer ketten 

három hármas harmadik háromszor hárman 

négy négyes negyedik négyszer négyen 

öt ötös ötödik ötször öten 

hat hatos hatodik hatszor hatan 

hét hetes hetedik hétszer heten 

nyolc nyolcas nyolcadik nyolcszor nyolcan 

kilenc kilences kilencedik kilencszer kilencen 

tíz tízes tizedik tízszer tízen 

húsz húszas huszadik hússzor húszan 

harminc harmincas harminc harminc harmincan 

negyven negyvenes negyvenedik negyvenszer negyvenen 

hatvan hatvanas hatvanadik hatvanszor hatvanan 

száz százas századik százszor százan 

ezer ezres ezredik ezerszer ezren 

millió milliós milliomodik milliószor millióan 

… … … … … 

 
 
 

A névutók személyragozása 

Personalendungen der Postpositionen 
 

 mellett mögött előtt fölött alatt között6 

én mellettem mögöttem előttem  fölöttem alattam közöttem 

te melletted mögötted előtted fölötted alattad közötted 

ő mellette mögötte  előtte fölötte alatta közötte 

mi mellettünk mögöttünk előttünk fölöttünk alattunk közöttünk 

ti mellettetek mögöttetek előttetek fölöttetek alattatok közöttetek 

ők mellettük mögöttük előttük fölöttük alattuk közöttük 

 
 
 
 

 
6 között = zwischen; unter (bei Menschen) 
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A személyes névmások ragozott alakjai 

Persönliche Fürwörter mit den Personalendungen/Kasussuffigierte 
Personalpronomen 
 

 -val/-vel -hoz/-hez/ 

-höz 

-nál/-nél -tól/-től -ra/-re -on/-en/ 

-ön 

-ról/-ről … 

én velem hozzám nálam  tőlem rám rajtam rólam  

te veled hozzád nálad tőled rád rajtad rólad  

ő vele hozzá  nála tőle rá rajta róla  

mi velünk hozzánk nálunk tőlünk ránk rajtunk rólunk  

ti veletek hozzátok nálatok tőletek rátok rajtatok rólatok  

ők velük hozzájuk náluk tőlük rájuk rajtuk róluk  

 
 
 

A magyar mondat szórendje  

Wortfolge des ungarischen Satzes 
 
A. Semleges kijelentés / Neutrale Aussage: 

 

A gyerek tanul. 

A gyerek a szobában matematikát tanul.  

A virág szép. 

Ez a fiú Zoli. 

A barátom mérnök. 

 
B. Hangsúlyozott szó / Betontes Wort: 

 

   ▼ 
Tanul a gyerek. 
 
       ▼ 
A gyerek tanul matematikát. 
 
        ▼ 
Matematikát tanul a gyerek a 
szobában. 
 
                        ▼ 
A gyerek matematikát tanul a szobában. 
 
   ▼         ▼                          ▼                          ▼ 
Szép a virág.      Zoli ez a fiú.     Mérnök a barátom.     Nem tanul a gyerek. 

 
 
 
 

A hangsúlyozott szó az állítmány előtt áll. 
Das betonte Wort steht vor dem Prädikat. 

Ha az állítmány hangsúlyos, a 
mondat elején áll.  
Ist das Prädikat betont, so steht es 
am Satzanfang. 
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Igekötős igével: 
 
A. Semleges kijelentés / Neutrale Aussage: 
 

A gyerek mindent megtanul. 

A gyerek megtanul egy verset. 

 
B. Hangsúlyozott szó / Betontes Wort: 

 
      ▼ 
Megtanul a gyerek egy verset. 
 
          ▼ 
Egy verset tanul meg a gyerek. 
 
       ▼ 
A gyerek tanul meg egy verset. 
 
 
 

Módbeli segédigével bővített mondat: 
 
 
A. Semleges kijelentés / Neutrale Aussage: 

 

A gyerek tanulni szeretne. 
 
 

B. Hangsúlyozott szó / Betontes Wort: 
      
    ▼ 
Tanulni szeretne a gyerek. 
 
       ▼ 
A gyerek szeretne tanulni. 
 
  ▼ 
Meg szeretne tanulni egy verset a gyerek. 
 
         ▼ 
Egy verset szeretne megtanulni a gyerek. 
 
      ▼ 
A gyerek szeretne megtanulni egy verset. 
 

 
 
 
 
 
 

Az igekötő és az ige /infinitivus/ között 
áll a módbeli segédige, ha az igekötőn 
van a hangsúly.  
Zwischen der Vorsilbe und dem Verb 
steht das Modalverb, wenn die Vorsilbe 
betont wird. 

Az igekötő az igétől elválik, ha 
nem az igén van a hangsúly. 
Die Vorsilbe trennt sich vom 
Verb, wenn nicht das Verb 
betont wird. 

A módbeli segédige az állítmány. 
Das Modalverb ist das Prädikat. 
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Szóképzés 

Wortbildung 
 

 
Szócsalád 
Wortfamilie 
 
olyan szavak, amelyeknek közös a töve / Wörter, die den gleichen Wortstamm 
haben 
 

Összetett szavak 
zusammengesetzte Wörter 

 
lakóház, háztető, házikolbász, … 

 

 

-s/-Selbstlaut+s -i -z(ik) -ás/-és 

vasút → vasutas 
kettő → kettes 
második → másodikos 
száz → százas 

Bécs → bécsi 
iskola → iskolai 
barát → baráti 

vaj → vajaz 
labda → 
labdázik 
autó → autózik 

tanul → tanulás 
kér → kérés 
főz → főzés 

-ság/-ség -s/-os/-es/-ös -l/-ol/-el/-öl -ni 

barát → barátság 
szép → szépség 
- 

barátság → 
barátságos 
vaj → vajas 
szalámi → 
szalámis 

dob → dobol 
ének → énekel 
park → parkol 

tanul → tanulni 
olvas → olvasni 
eszik → enni 

 -ú/-ű -hat/-het  

haj → hajú 
szem → szemű  

ír → írhat 
kér → kérhet 
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az én …      
a te ….        
az ő/Ön/a fiú…   
 
a mi ….      
a ti …         
az ő ! …..   az Önök/a fiúk ….  
 

Birtokos névmás, birtokjel és birtokos személyjel 

Possessivpronomen, Possessivzeichen und Possessivsuffix 
 

Birtokos névmás                                             Birtokjel –é (kié? Edité, a lányé) 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Birtokos személyjel 
 

Egy birtokos – egy 

birtok 

 

Több birtokos – egy birtok 

 

Kinek a labdá  ez? 

Kati labdá . 

 

Kiknek a labdá  ez? 

A gyerekek labdá . 

 

Kinek a …? Kiknek a …? 

Wessen … ist …?  

Kinek van ... ? 

Wer hat …? 

Az (én) kabát  fekete. 

A (te) kabát  kék. 

Az (ő) kabát  fehér. Kati kabát  

fehér. Az Ön kabát  fehér. 

A (mi) kabát  sárga. 

A (ti) kabáto  lila. 

Az (ő!) kabát zöld. A fiúk kabát  

zöld. Az Önök kabát  zöld. 

Nekem van egy macsk . 

Neked van egy lov . 

Petinek van új nadrág és dzseki .  

Katinak van könyv és füzet .  

Nekünk van egy kutyá . 

Nektek van egy autó . 

Nekik van egy lakás . 

A lányoknak van egy lakás . 

 

Szórend / Wortfolge  

 

    a lány         labdá  

 

 

der Ball  des  Mädchens 

 

 

         Kié? / Wem gehört...? 
 
én – enyém  
te – tiéd 
ő – övé / Ön – Öné / (Pali – Palié) 
    
mi – miénk (mienk) 
ti – tiétek (tietek) 
ők – övék ! Önök – Önöké / a fiúk – a fiúké 

Das Besitzzeichen -é wird beim 
Besitzerwort angefügt und 
weist auf einen Besitz hin.  
Ins Deutsche wird es mit 
‚gehören jm.‘ übersetzt. 
A labda a lányé. = Der Ball 
gehört dem Mädchen. 
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Birtokos személyjel 
 

Selbstlaut am Ende 
des Wortstammes 

Mitlaut am Ende des Wortstammes und die 
 letzte Silbe ist 

außer -a/-e -a/-e dunkel 
 

hell hell: -ö, -ü  

-…… -´… -o- … -a- … -e-…. -ö-… 

autó –  
 

óra –  
 

kabát –  
 

toll – 
 

szék – 
 

kör –  
 

autóm órám kabátom tollam 

 

székem 

 

köröm 

 

autód órád kabátod tollad 

 

széked 

 

köröd 

 

autója órája kabátja tolla széke köre 

autónk óránk kabátunk tollunk székünk körünk 

autótok órátok kabátotok tollatok széketek körötök 

autójuk órájuk kabátjuk tolluk székük körük 

ugyanígy/genauso 

vonalzó 
esernyő 
kocsi 
falu 

fésű 

táska  
ceruza 
mappa 
szoknya 

asztal (asztala) 
ablak (ablaka) 
barát (barátja) 

ház 
hát 
vár 
táj 

füzet 
könyv 
kép 

gyümölcs 

 
Besitzerzeichen + weitere Endungen: 
 

a lány   labdá t 

den Ball   des Mädchens 

a lány   labdá n 

am Ball   des Mädchens 

a lány   labdá  mellett 

neben dem Ball   des Mädchens 

 
Egyes szám 3. személyben/3. Pers. Sg.:   vagy ? 

Többes szám 3. személyben/3. Pers.Pl.:    vagy ? 

Selbstlaut am Ende des 
Wortstammes 

Mitlaut am Ende des Wortstammes  
 

immer 
              

-a/-e am Ende des Stammes 
wird zu -á/-é 

    →  vagy 
     →

schwankend 
siehe: Szószedet 

-á, -é, -i/-í,  
-o/-ó, -ö/-ő,  
-u/-ú-ü/-ű 

-a/-e Wörter auf  
-c, -cs, -ty, -gy 
meistens  

alle anderen 
z. B. 

autója 
ollója 
fésűje 
barátnője 

órája 
babája 

fája 
keféje 

arca 
csúcsa 
pintye 
agya 

einsilbige Wörter 
oft 
tolla, szeme, tanára 

kabátja 

barátja 
kertje 
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van  

                                 sein                     haben 

           Van kutyám. 

es gibt   sein – wo?   sein – wie/was?  Van füzeted? 

Van ma ebéd?          Itt vagyok.   Éhes vagyok. 

Van itt só?         Kati itt van.             Kati éhes. ---- 

Vannak itt cicák?  Hol vannak a fiúk?          Milyenek a lányok? 

Das Verb „van“ in der Gegenwart und Vergangenheit in der bejahenden und verneinenden Form 

Mi van? Hol van? Milyen/Mi? Mije van? 

es gibt ist (wo) ist (wie/was) haben 

  itt vagyok nem vagyok itt jó vagyok nem vagyok jó nekem van ↔ nincs kutyám volt ↔ nem volt kutyám 

  itt vagy nem vagy itt jó vagy nem vagy jó neked van ↔ nincs kutyád volt ↔ nem volt kutyád 

van nincs itt van nincs itt ő jó ----- ő nem jó neki/Önnek van ↔ nincs kutyája volt ↔ nem volt kutyája 

  itt vagyunk  nem vagyunk itt jók vagyunk  nem vagyunk jók nekünk van ↔ nincs kutyánk volt ↔ nem volt kutyánk 

  itt vagytok nem vagytok itt jók vagytok nem vagytok jók nektek van ↔ nincs kutyátok volt ↔ nem volt kutyátok 

vannak nincsenek itt vannak  nincsenek itt őkjók ----- ők nem jók nekik/Önöknek van ↔ nincs kutyájuk volt ↔ nem volt kutyájuk 

 

a. van (mi?) = es gibt (was?) 
 

Van ma ebéd? – Nincs ma ebéd. 
Vannak a kertben kutyák? – Nincsenek a kertben kutyák. 
Volt tegnap eső? – Nem volt tegnap eső. 
Voltak a kertben kutyák? – Nem voltak a kertben kutyák. 
 

 

van ↔ nincs volt ↔ nem volt 

vannak ↔ nincsenek voltak ↔ nem voltak 
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b. van (hol?) = sein – wo?    (ist hier)  
 

Itt van Zoli? – Nincs itt Zoli. 
 
Itt volt Zoli? – Nem volt itt Zoli. 
Otthon vagy vasárnap? – Nem vagyok otthon. 
 
 
 
 
 

 

itt vagyok nem vagyok itt itt voltam nem voltam itt 

itt vagy nem vagy itt itt voltál nem voltál itt 

itt van nincs itt itt volt nem volt itt 

itt vagyunk  nem vagyunk itt itt voltunk nem voltunk itt 

itt vagytok nem vagytok itt itt voltatok nem voltatok itt 

itt vannak nincsenek itt itt voltak nem voltak itt 

c. van (milyen/mi?) = sein – wie/was?1  
(ist irgendwie, irgendwas) 

 

Éhes vagy? – Nem vagyok éhes. 
Éhes Kati? – Nem éhes Kati. 
Zoli orvos? – Nem orvos Zoli. 
Éhes volt Kati? – Nem volt éhes Kati. 
Ez ceruza? – Nem, ez nem ceruza, hanem toll. 
 

 

jó vagyok nem vagyok jó jó voltam nem voltam jó 

jó vagy nem vagy jó jó voltál nem voltál jó 

ő jó --- ő nem --- jó ő jó volt ő nem volt jó 

jók vagyunk  nem vagyunk jók jók voltunk nem voltunk jók 

jók vagytok nem vagytok jók jók voltatok nem voltatok jók 

ők jók --- ők nem --- jók jók voltak nem voltak jók 

d. van = haben 
 

Van kutyád? – Nincs kutyám. 
Volt kutyád? – Nem volt kutyám. 

 

 
 

van kutyám nincs kutyám volt kutyám nem volt kutyám 

van kutyád nincs kutyád volt kutyád nem volt kutyád 

van kutyája nincs kutyája volt kutyája nem volt kutyája 

van kutyánk nincs kutyánk volt kutyánk nem volt kutyánk 

van kutyátok nincs kutyátok volt kutyátok nem volt kutyátok 

van kutyájuk nincs kutyájuk volt kutyájuk nem volt kutyájuk 

                                            
1 In der 3. Person EZ und MZ wird das Verb ‚van‘ nicht verwendet: z. B. Ő Pál. Ő egyéves. Ő jó. Ő gyerek. Ez egy szék. 
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Múlt idő – Vergangenheit 

Zeichen der Vergangenheit: -t/-ott/-ett/-ött 
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A.  
 

Alle Verben auf:  

 B.  
 

Verben auf 

 C. 
 

alle anderen 

-j, -l, -ly, -n, -ny, -r  a. Mitlaut + t; b. langer Selbstlaut + t; c. einsilbig + t  

 
  

határozatlan határozott határozatlan határozott 
 

határozatlan határozott határozatlan határozott határozatlan határozott 
 

határozatlan határozott határozatlan határozott 

~ttam ~ttam ~ttem ~ttem  ~oottttam ~oottttam ~eettttem ~eettttem ~ööttttem ~ööttttem  ~tam ~tam ~tem ~tem 

~ttál ~ttad ~ttél ~tted  ~oottttál ~oottttad ~eettttél ~eetttted ~ööttttél ~öötttted  ~tál ~tad ~tél ~ted 

~tt ~tta ~tt ~tte  ~ootttt ~ootttta ~ett ~eetttte ~ött ~öötttte  ~ootttt ~ta ~eetttt//öötttt ~te 

~ttunk ~ttuk ~ttünk ~ttük  ~oottttunk ~oottttuk ~eettttünk ~eettttük ~ööttttünk ~ööttttük  ~tunk ~tuk ~tünk ~tük 

~ttatok ~ttátok ~ttetek ~ttétek  ~oottttatok ~oottttátok ~eettttetek ~eettttétek ~ööttttetek ~ööttttétek  ~tatok ~tátok ~tetek ~tétek 

~ttak ~tták ~ttek ~tték  ~oottttak ~ootttták ~eettttek ~eetttték ~ööttttek ~öötttték  ~tak ~ták ~tek ~ték 

 

fáj, fúj, búj(ik) …  

tanul, ül, mesél, beszél, él, fél … 

felkel, szól, rajzol, dobol, dalol, 

énekel, repül, síel, kiabál … 

foly(ik)   

köszön, … 

 

vár, kér, ír, akar, jár, … 

 

+ 

áll, száll, szégyell (sich schämen),.. 

    varr (nähen), … 

Zweisilbige auf –d: szalad, marad, 

halad, ébred, … 

alszik, aludni, aludtam, aludtál, ...  

fekszik, feküdni, feküdtem, feküdtél, … 

  

a. költ, tölt, tart, önt, … 

 

 

b. épít, tanít, segít, takarít, … 

 

 

 

c. köt, … 

 

+ 

     hall, kell … 

        játszik, tetszik, ajánl, megold … 

 

 

 

 

  

főz, főzött, … 

dob, ad, küld, … 

néz, … 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

      enged, … 

      kezd, mond, … 
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Rendhagyó ragozás / Ausnahmen 
 

eszik / enni iszik / inni vesz / venni visz / vinni lő / lőni 

határozatlan határozott határozatlan határozott határozatlan határozott határozatlan határozott határozatlan határozott 

ettem ettem ittam ittam vettem vettem vittem vittem lőttem lőttem 

ettél etted ittál ittad vettél vetted vittél vitted lőttél lőtted 

evett ette ivott itta vett vette vitt vitte lőtt lőtte 

ettünk ettük ittunk ittuk vettünk vettük vittünk vittük lőttünk lőttük 

ettetek ettétek ittatok ittátok vettetek vettétek vittetek vittétek lőttetek lőttétek 

ettek ették ittak itták vettek vették vittek vitték lőttek lőtték 

    tesz, lesz, … hisz, … nő, … 

 

jelen múlt     

van /lenni  megy / menni jön / jönni 

vagyok voltam lettem  mentem jöttem 

vagy voltál lettél  mentél jöttél 

van volt lett  ment jött 

vagyunk voltunk lettünk  mentünk jöttünk 

vagytok voltatok lettetek  mentetek jöttetek 

vannak voltak lettek  mentek jöttek 

 

   fürdik / fürödni fürödtem, fürödtél, fürdött, … 

   hiányzik / hiányozni hiányoztam, hiányoztál, hiányzott, … 

   mosakszik / mosakodni mosakodtam, mosakodtál, mosakodott, … 

   emlékszik / emlékezni emlékeztem, emlékeztél, emlékezett, …  

   veszekszik / veszekedni veszekedtem, veszekedtél, veszekedett, … 

   haragszik / haragudni haragudtam, haragudtál, haragudott, … 

   öregszik / öregedni öregedtem, öregedtél, öregedett, … 

   nyugszik / nyugodni nyugodtam, nyugodtál, nyugodott, … 
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 kijelentő mód / Indikativ feltételes mód / Konditional  felszólító mód / Imperativ  

jelen / Präsens 

 

ø 

 

Zoli tanul. Kati írja a levelet. 

-na, -ne, -ná, -né 

 

Zoli tanulna. Kati írná a levelet. 

-j- (und Angleichungen) 

 

Zoli tanuljon! Kati írja a levelet! 

múlt / Perfekt -t, -ott, -ett, -ött 

 

Zoli tanult. Kati írta a levelet. 

kij.m. múlt + volna 

 

Zoli tanult volna. Kati írta volna a 

levelet. 

 

 

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

jövő / Futur fog + infinitivus (-ni) 

 

Zoli tanulni fog. Kati a levelet 

fogja írni.  

 

 

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

 

 

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

  

Implikativ: -lak / -lek 

 

 kijelentő mód / Indikativ feltételes mód / Konditional  felszólító mód / Imperativ  

jelen / Präsens 

 

ø 

 

Szeretlek (téged). Látlak titeket. 

-na, -ne, -ná, -né 

 

Szeretnélek (téged). Látnálak titeket. 

-j- (und Angleichungen) 

 

Szeresselek (téged)? Lássalak 

titeket?  

múlt / Perfekt -t, -ott, -ett, -ött 

 

Szerettelek (téged). Láttalak titeket.  

kij.m. múlt + volna 

 

Szerettelek volna (téged). Láttalak 

volna titeket. 

 

 

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

jövő / Futur fog + infinitivus (-ni) 

 

Szeretni foglak (téged). Látni 

foglak titeket. 

 

 

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

 

 

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

-j / Angleichungen 

-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 
 

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) ------------- ------------- 
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KIJELENTŐ MÓD, jelen idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Präsens unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø Tempuszeichen: ø 

 
  -ik –Verben                   Stämme auf -ít/ -lt/ -nt/ … 

alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

én adok adom kérek kérem kötök kötöm lakom --*1 szököm -- tanítok tanítom öntök öntöm 

te adsz adod kérsz kéred kötsz kötöd laksz -- szöksz -- tanítasz tanítod öntesz öntöd 

ő/Ön ad adja kér kéri köt köti lakik -- szökik -- tanít tanítja önt önti 

mi adunk adjuk kérünk kérjük kötünk kötjük lakunk -- szökünk -- tanítunk tanítjuk öntünk öntjük 

ti adtok adjátok kértek kéritek köttök kötitek laktok -- szöktök -- tanítotok tanítjátok öntötök öntitek 

ők/Önök adnak adják kérnek kérik kötnek kötik laknak -- szöknek -- tanítanak tanítják öntenek öntik 

 ír, tanul, … énekel, … süt, bök, lök, … törődik, … ölt, költ, tölt, hall, vall, … 

 

 

 

                       Stämme auf -s /-sz /-z  Stämme auf -s /-sz /-z +-ik                                                                                                                           

 alanyi tárgyas alanyi 

 

tárgyas alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

én ások ásom nézek nézem főzök főzöm utazom -- éhezem -- 

te ásol ásod nézel nézed főzöl főzöd utazol -- éhezel -- 

ő/Ön ás ássa néz nézi főz főzi utazik -- éhezik -- 

mi ásunk ássuk nézünk nézzük főzünk főzzük utazunk -- éhezünk -- 

ti ástok ássátok néztek nézitek főztök főzitek utaztok -- éheztek -- 

ők/Önök ásnak ássák néznek nézik főznek főzik utaznak -- éheznek -- 

            olvas, …   

 

                                                 
1 Auch bei solchen Verben ist die bestimmte Konjugation möglich, dieses Verb kommt aber in bestimmter Form nicht vor. Siehe: Alanyi vagy tárgyas ragozás? 
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KIJELENTŐ MÓD, jelen idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Präsens unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø Tempuszeichen: ø          

Unregelmäßige Verben                                                                                                                                          rendhagyó igék 
 

 eszik / enni  iszik / inni  alszik / aludni2  fekszik / feküdni mosakszik / 

mosakodni3 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi t. alanyi t. alanyi t. 

           

én eszem eszem iszom iszom alszom -- fekszem -- mosakszom -- 

te eszel eszed iszol iszod alszol -- fekszel -- mosakszol -- 

ő/Ön eszik eszi iszik issza alszik -- fekszik -- mosakszik -- 

mi eszünk esszük iszunk isszuk alszunk -- fekszünk -- mosakszunk -- 

ti esztek eszitek isztok isszátok alszotok / alusztok -- feküsztök -- mosakodtok -- 

ők/Önök esznek eszik isznak isszák alszanak /alusznak -- fekszenek -- mosakodnak -- 

     nyugszik / nyugodni, …  öregszik/ öregedni, …  

 

 vesz / venni4 visz / vinni tesz / tenni hisz / hinni lesz / lenni 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

           

én veszek veszem viszek viszem teszek teszem hiszek hiszem leszek -- 

te veszel veszed viszel viszed teszel teszed hiszel hiszed leszel -- 

ő/Ön vesz veszi visz viszi tesz teszi hisz hiszi lesz -- 

mi veszünk vesszük viszünk visszük teszünk tesszük hiszünk hisszük leszünk -- 

ti vesztek veszitek visztek viszitek tesztek teszitek hisztek hiszitek lesztek -- 

ők/Önök vesznek veszik visznek viszik tesznek teszik hisznek hiszik lesznek -- 

                                                 
2 mehrförmige Stämme: alszik, aludni, alvó,alhat ~ esküszik / esküdni, alkuszik / alkudni, haragszik / haragudni 

                                        cselekszik / cselekedni, dicsekszik / dicsekedni, gyanakszik / gyanakodni, igyekszik / igyekezni, növekszik / növekedni, törekszik / törekedni 
3 mehrförmige Stämme: mosakszik / mosakodni ~ (meg)betegszik / betegedni, gyarapszik / gyarapodni,… + aus Adj. abgeleitete Verben auf -odik, -edik, -ödik, -szik (melegszik) 
4 mehrförmige Stämme: vesz, venni, vevő 
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KIJELENTŐ MÓD, jelen idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Präsens unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø Tempuszeichen: ø                 

Unregelmäßige Verben                                                                                                                                          rendhagyó igék 

 

 lő / lőni5  fürdik / fürödni6 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

     

én lövök lövöm fürdök( -öm) -- 

te lősz lövöd fürdesz -- 

ő/Ön lő lövi fürdik -- 

mi lövünk lőjük fürdünk -- 

ti lőtök lövitek fürödtök -- 

ők/Önök lőnek lövik fürödnek/fürdenek -- 

 sző, fő, nő, …   

 

 ró / róni  forog / forogni 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

     

én rovok rovom forgok -- 

te rósz rovod forogsz -- 

ő/Ön ró rója forog -- 

mi rovunk rójuk forgunk -- 

ti rótok rójátok forogtok -- 

ők/Önök rónak róják forognak -- 

    

                                                 
5 v-Stämme: lő, lőni, lövök  
6 Stämme mit Vokalschwund: érez / érezni (érzek) ~ zörög / zörögni, ugrik / ugrani, szerez / szerezni, fuldokol / fuldokolni, …. 
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KIJELENTŐ MÓD, múlt idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Perfekt unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø, Tempuszeichen: -t, -ott, -ett, -ött 

 
  -ik –Verben                   Stämme auf -ít/ -lt/ -nt/  

alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

alanyi tárgyas 

 

én adtam adtam kértem kértem kötöttem kötöttem laktam --*7 szöktem -- tanítottam tanítottam öntöttem öntöttem 

te adtál adtad kértél kérted kötöttél kötötted laktál -- szöktél -- tanítottál tanítottad öntöttél öntötted 

ő/Ön adott adta kért kérte kötött kötötte lakott -- szökött -- tanított tanította öntött öntötte 

mi adtunk adtuk kértünk kértük kötöttünk kötöttük laktunk -- szöktünk -- tanítottunk tanítottuk öntöttünk öntöttük 

ti adtatok adtátok kértetek kértétek kötöttetek kötöttétek laktatok -- szöktetek -- tanítottatok tanítottátok öntöttetek öntöttétek 

ők/ 

Önök 

adtak adták kértek kérték kötöttek kötötték laktak -- szöktek -- tanítottak tanították öntöttek öntötték 

 ír, tanul, … énekel, … süt,  

bök, lök, … 

törődik, … ölt, költ, tölt, hall, vall, … 

 

 

Stämme auf -s /-sz /-z                                                                                                                                                        

Stämme auf -s /-sz /-z + -ik 

alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

ástam ástam néztem néztem főztem főztem utaztam -- éheztem -- 

ástál ástad néztél nézted főztél főzted utaztál -- éheztél -- 

ásott ásta nézett nézte főzött főzte utazott -- éhezett -- 

ástunk ástuk néztünk néztük főztünk főztük utaztunk -- éheztünk -- 

ástatok ástátok néztetek néztétek főztetek főztétek utaztatok -- éheztetek -- 

ástak ásták néztek nézték főztek főzték utaztak -- éheztek -- 

olvas, …    

 

                                                 
7 Auch bei solchen Verben ist die bestimmte Konjugation möglich, dieses Verb kommt aber in bestimmter Form nicht vor. Siehe: Alanyi vagy tárgyas ragozás? 



Igeragozás / Konjugation 

197 
 

 

KIJELENTŐ MÓD, múlt idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Perfekt unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø, Tempuszeichen: -t, -ott, -ett, -ött 

Unregelmäßige Verben                                                                                                                                         rendhagyó igék 
 

 eszik / enni  iszik / inni  alszik / aludni8  fekszik / feküdni mosakszik / 

mosakodni9 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi t. alanyi t. alanyi t. 

           

én ettem ettem ittam ittam aludtam -- feküdtem -- mosakodtam -- 

te ettél etted ittál ittad aludtál -- feküdtél -- mosakodtál -- 

ő/Ön evett ette ivott itta aludt -- feküdt -- mosakodott -- 

mi ettünk ettük ittunk ittuk aludtunk -- feküdtünk -- mosakodtunk -- 

ti ettetek ettétek ittatok ittátok aludtatok  -- feküdtetek -- mosakodtatok -- 

ők/Önök ettek ették ittak itták aludtak  -- feküdtek -- mosakodtak -- 

     nyugszik / nyugodni, …  öregszik / öregedni, …  

 

 vesz / venni10 visz / vinni tesz / tenni hisz / hinni lesz / lenni 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

           

én vettem vettem vittem vittem tettem tettem hittem hittem lettem -- 

te vettél vetted vittél vitted tettél tetted hittél hitted lettél -- 

ő/Ön vett vette vitt vitte tett tette hitt hitte lett -- 

mi vettünk vettük vittünk vittük tettünk tettük hittünk hittük lettünk -- 

ti vettetek vettétek vittetek vittétek tettetek tettétek hittetek hittétek lettetek -- 

                                                 
8 mehrförmige Stämme: alszik, aludni, alvó,alhat ~ esküszik / esküdni, alkuszik / alkudni, haragszik / haragudni 

                                        cselekszik / cselekedni, dicsekszik / dicsekedni, gyanakszik / gyanakodni, igyekszik / igyekezni, növekszik / növekedni, törekszik / törekedni 
9 mehrförmige Stämme: mosakszik / mosakodni ~ (meg)betegszik / betegedni, gyarapszik / gyarapodni,… + aus Adj. abgeleitete Verben auf -odik, -edik, -ödik, -szik (melegszik) 
10 mehrförmige Stämme: vesz, venni, vevő 
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ők/Önök vettek vették vittek vitték tettek tették hittek hitték lettek -- 

KIJELENTŐ MÓD, múlt idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Perfekt unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

Zeichen des Indikativs: ø, Tempuszeichen: -t, -ott, -ett, -ött 

Unregelmäßige Verben                                                                                                                                          rendhagyó igék 
 

 lő / lőni11  fürdik / fürödni12 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

     

én lőttem lőttem fürödtem -- 

te lőttél lőtted fürödtél -- 

ő / Ön lőtt lőtte fürdött -- 

mi lőttünk lőttük fürdödtünk -- 

ti lőttetek lőttétek fürödtetek -- 

ők / Önök lőttek lőtték fürödtek -- 

 sző, fő, nő, …   

 

 ró / róni  forog / forogni 

 alanyi tárgyas alanyi tárgyas 

     

én róttam róttam forogtam -- 

te róttál róttad forogtál -- 

ő/Ön rótt rótta forgott -- 

mi róttunk róttuk forogtunk -- 

ti róttatok róttátok forogtatok -- 

ők/Önök rónak rótták forogtak -- 

                                                 
11 v-Stämme: lő, lőni, lövök  
12 Stämme mit Vokalschwund: érez / érezni (érzek) ~ zörög / zörögni, ugrik / ugrani, szerez / szerezni, fuldokol / fuldokolni, …. 
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KIJELENTŐ MÓD, jövő idő, alanyi (határozatlan) és tárgyas (határozott) ragozás 

Indikativ Futur unbestimmte (subjektive) und bestimmte (objektive) Konjugation 

 

Zeichen des Indikativs: ø   A jövő idő képzése / Bildung des Futurs:   Infinitiv + fog im Präsens 

 

 

 alanyi tárgyas 

 

én fogok      ……ni fogom       ……ni 

te fogsz      ........ni fogod        ........ni 

ő/Ön fog          ........ni fogja          ........ni 

mi fogunk   ........ni fogjuk       ........ni 

ti fogtok    ........ni fogjátok    ........ni 

ők/Önök fognak   ........ni fogják        ........ni 

 

 

 

 

 

Tanulni fogok. 

 

Hívni fogom az orvost. 
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van, megy, jön 

van13, volt, lenni 

 

 kijelentő mód / Indikativ  feltételes / Konditional  felszólító / Imperativ 

 jelen / Präs.  múlt / Perfekt jövő / Futur jelen / Präs. múlt / Perfekt jelen / Präsens 

         

én vagyok voltam lettem leszek lennék volnék lettem volna legyek 

te vagy voltál lettél leszel lennél volnál lettél volna legyél 

ő/Ön van volt lett lesz lenne volna lett volna legyen 

mi vagyunk voltunk lettünk leszünk lennénk volnánk lettünk volna legyünk 

ti vagytok voltatok lettetek lesztek lennétek volnátok lettetek volna legyetek 

ők/Önök vannak voltak lettek lesznek lennének volnának lettek volna legyenek 

 

megy / menni, jön / jönni 

 kijelentő mód / Indikativ feltételes / Konditional felszólító / Imperativ  

 jelen / Präs. múlt / Perfekt jövő / Futur jelen / Präs múlt / Perfekt  

       

 megy jön megy jön menni / jönni 

fog… 

megy jön ment / jött volna megy jön 

          

én megyek jövök mentem jöttem … fogok  mennék jönnék mentem / jöttem … menjek jöjjek 

te mész jössz mentél jöttél … fogsz  mennél jönnél mentél / jöttél … menj(él) jöjj / gyere 

ő/Ön megy jön ment jött … fog  menne jönne ment / jött … menjen jöjjön 

mi megyünk jövünk mentünk jöttünk … fogunk  mennénk jönnénk mentünk / jöttünk … menjünk jöjjünk 

ti mentek jöttök mentetek jöttetek … fogtok  mennétek jönnétek mentetek / jöttetek … menjetek jöjjetek / gyertek 

ők/Önök mennek jönnek mentek jöttek … fognak  mennének jönnének mentek / jöttek … menjenek jöjjenek 

 

                                                 
13 -n-Stämme: van, megy, jön  


