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Nyelvtani összefoglalás 
 
Felhasznált irodalom: Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Wien: Edition 
Praesens, 2001. 
 

Szakkifejezések / Fachbegriffe 
 

Adjektiv Eigenschaftswort melléknév 

Akkusativ 4. Fall tárgyeset 

Angleichung -j- wird in der best. 

Konjugation zu -s/-sz/-z 

hasonulás 

bestimmte Konjugation bestimmte Beugung des 

Verbs 

határozott / tárgyas 

ragozás 

Dativ 3. Fall  részes eset 

Demonstrativpronomen hinweisendes Fürwort mutató névmás 

Futur Zukunft jövő idő 

Imperativ Befehlsform felszólító mód 

Indikativ  Wirklichkeitsform kijelentő mód 

Infinitiv Nennform főnévi igenév 

Interrogativpronomen Fragewort kérdő névmás 

Konditional Bedingungsform feltételes mód 

Konjugation Beugung des Verbs igeragozás 

Nominativ 1. Fall alanyeset 

Numerale Zahlwort számnév 

Perfekt  Vergangenheit múlt idő 

Personalpronomen persönliches Fürwort személyes névmás 

Plural Mehrzahl többes szám 

Präsens Gegenwart jelen idő 

Singular Einzahl egyes szám 

Substantiv Hauptwort főnév 

Tempuszeichen Zeichen der Zeit igeidő jele 

unbestimmte 

Konjugation 

unbestimmte Beugung 

des Verbs 

határozatlan / alanyi 

ragozás 

Verb Zeitwort, Tunwort ige 

Vokalschwund ein Selbstlaut fällt aus egy magánhangzó 

kiesése 
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Hangok / Laute 
 

Magánhangzók  

(Selbstlaute / Vokale) 

 Mássalhangzók  

(Mitlaute / Konsonanten) 

  
mély / dunkel magas / hell  egyjegyű 

aus einem Glied 
bestehend 

kétjegyű 

aus zwei 
Gliedern 

bestehend 

rövid 

kurz 

hosszú 

lang 

rövid 

kurz 

hosszú 

lang 

b, c, d, f, g, h, j, k, 

l, m, n, p, r, s, z, v  

cs, dz, gy, ly, ny, 

sz, ty, zs 

rövid* 

kurz  

hosszú  

lang  

rövid  

kurz  

hosszú  

lang  

b, s, z, 

… 

bb, ss, 

zz,…  

cs, sz, 

ny, … 

ccs, ssz, 

nny, … 

autó  teniszütő bab jobb szó hosszú 

    *Jeder Mitlaut kann kurz oder lang 

sein. Der lange Mitlaut wird doppelt 
geschrieben. 

 

Magánhangzó-illeszkedés / Vokalharmonie 
 

dunkle Selbstlaute im Wort → 

dunkle Endung: ablak + ok 

Die Regel der Vokalharmonie wird beim 

Anhängen aller Endungen 

(außer bei -ig, -kor, -i) berücksichtigt. helle Selbstlaute im Wort → helle 

Endung: gyerek + ek 

gemischte Selbstlaute → meist 

dunkle Endung: leány + ok 

 

Endungen bei Wörtern auf -a und -e 

alma – almák, almát, … 

óra – órák, órán, …! de: órakor 

körte – körték, körtével, … 

fekete – feketék, feketére  

Beim Anhängen aller Endungen 

(außer -kor) werden die Laute -a und -e am 

Ende des Wortes zu -á und -é 

 

Szóhangsúly / Betonung des Wortes 

ajtó 
ceruza 
iskola 
tolltartó 

In jedem ungarischen Wort ist die  
erste Silbe betont. 
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Többes szám / Mehrzahl / Plural  

 

 

Zahlen und Mengenangaben 

egy gyerek, öt táska, tíz ház,  

sok gyerek, néhány füzet 

Nach Zahlen und Mengenangaben steht 

das Hauptwort oder Eigenschaftswort immer 

in der Einzahl. 

Obst- und Gemüsenamen 

alma, dió,  

egy kosár alma, 5 kiló dió 

Obst- und Gemüsenamen werden in der 

Einzahl verwendet, auch wenn mehrere von 

der gleichen Sorte gemeint sind. 

 

  

Főnevek 

Hauptwörter / Substantive 

 Melléknevek  

Eigenschaftswörter / Adjektive 

  

ki? / mi? kik? / mik? milyen?  milyenek? 

autó  autók jó jók 

kréta kréták sárga sárgák 

este esték fekete feketék 

ablak ablakok magas magasak 

toll tollak nagy nagyok 

füzet füzetek szép szépek 

mérnök mérnökök vörös vörösek ! kein ‚ö’ 

~ - / -o- / -a- / -e- / -ö-  +  k ~ - /-a- / -o- / -e-  +  k 

kivételek /Ausnahmen* kivételek /Ausnahmen* 

pohár poharak régi régiek 

szobor szobrok hosszú hosszúak 

mű művek bő bővek 

~ Änderung im Stamm + k 
~ Bindevokal nach Selbstlaut + k 

~ Änderung im Stamm + k 

*weitere Ausnahmen im Anhang Seite 178 
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Tárgyeset / 4. Fall / Akkusativ 

Főnevek 

Hauptwörter / Substantive 

 Melléknevek 

Eigenschaftswörter / Adjektive 

 
ki / mi? kit / mit? kiket / miket?  milyen? 

hány? 

milyet? 

hányat? 

milyeneket? 

ajtó ajtót ajtókat jó jót jókat 

baba babát babákat sárga sárgát sárgákat 

este  estét estéket fekete feketét feketéket 

ablak ablakot ablakokat magas magasat magasakat 

ház házat házakat nagy nagyot nagyokat 

füzet füzetet füzeteket szép szépet szépeket 

mérnök mérnököt mérnököket vörös vöröset vöröseket 

  öt ötöt  

~ - / -o- / -a- / -e- / -ö-  +  t ~ - / -a- / -o- / -e-  +  t 

Bei vielen Wörtern auf 

 -l, -r, -n, -ny, -j, -ly, -s, -

sz, -z, -zs ohne 

Bindevokal -t  

 

 Bei vielen Wörtern 

auf -l, -r, -n, -ny, -j, -ly, 

-s, -sz, -z, -zs ohne 

Bindevokal -t 

 

asztal asztalt asztalokat angol angolt angolokat 

tanár tanárt tanárokat magyar magyart magyarokat 

banán  banánt banánokat finn finnt finneket 

lány lányt lányokat olasz olaszt olaszokat 

papagáj papagájt papagájokat grúz grúzt grúzokat 

pisztoly pisztolyt pisztolyokat    

kés kést késeket    

busz buszt buszokat    

ez ezt ezeket    

garázs garázst garázsokat    

kivételek / Ausnahmen* kivételek / Ausnahmen 

kenyér kenyeret kenyereket bő bővet bőveket 

tó tavat tavakat    

szobor szobrot szobrokat    

~ Änderung im Stamm  +  t ~ Änderung im Stamm  +  t 

*weitere Ausnahmen im Anhang Seite 178 
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Hol? Hová? Honnan? / Wo? Wohin? Woher? 

Hol? 
 

 
 
 
 

  

-ban/-ben -n/-on/-en/-ön -nál/-nél 

a kosárban 

az iskolában  

a könyvben 

az asztalon 

a képen 

a falon 

Zolinál van a labda, nem 

Editnél. 

 

 

 

a fa     mellett 
 
 

neben dem Baum 

 

 

  

A fa felett van egy madár. 

A fa alatt van egy gyerek. 

A gyerek előtt van egy kutya. 

A fa mögött van egy macska. 

A kutya mellett van egy csont. 

 

A fák között van a hóember. 

A három fa között van a hóember. 
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Hova? 
 

 
 
 
 

  

-ba/-be -ra/-re -hoz/-hez/-höz 

az iskolába  

a könyvbe 

a táblára 

a székre 

Zolihoz  

Edithez 

a fához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fa fölé repül egy madár. 

A fa alá ül egy gyerek. 

A gyerek elé ül egy kutya.  

A fa mögé megy egy macska. 

A csont mellé ül egy kutya. 

 

 

A gyerekek közé esik a labda. 

A két gyerek közé esik a labda. 
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Honnan? 
 

 
 
 
 

  

-ból/-ből -ról/-ről -tól/-től 

az iskolából  

a könyvből 

az asztalról 

a képről 

a könyvről 

a falról 

a fától 

Zolitól 

Edittől 

 

 

 

a fa     mellől 
 
 

neben dem Baum weg 

  

  

A fa fölül elrepül a madár. 

A fa alól jön a gyerek. 

A gyerek elől szalad a kutya. 

A fa mögül jön a macska. 

A csont mellől eljön a kutya. 

 

A fák közül jön az ember. 

A két fa közül jön az ember. 
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Igeragozás / Konjugation 

 

Igeidők / Verbzeiten 
 

Igemódok / Modi / Aussageweisen 
 

jelen / Präsens / Gegenwart 
 
 
múlt / Perfekt / Vergangenheit 
 
 
jövő / Futur / Zukunft 

kijelentő mód / Indikativ / Wirklichkeitsform 
 
 

feltételes mód / Konditional / 
Bedingungsform 

 

 

felszólító mód / Imperativ / Befehlsform 

 

 

 

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 … weg 

mellé neben mellett neben  mellől neben … weg 

alá unter alatt unter  alól unter … weg 

fölé über fölött über  fölül über… weg 

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 um herum ----------  

felé in Richtung ------------ ----------- felől aus Richtung 

  kijelentő mód / 
Indikativ 

feltételes mód / 
Konditional 

felszólító mód / 
Imperativ 

 
jelen / 

Präsens 

ø 
 

Zoli tanul. 
Kati a levelet írja. 

-na, -ne, -ná, -né 
 

Zoli tanulna. 
Kati a levelet írná. 

-j- /Angleichungen 
 

Zoli tanuljon! 
Kati a levelet írja! 

 
múlt / 

Perfekt 

-t/-ott, -ett, -ött 
 

Zoli tanult. 
Kati a levelet írta. 

kij.m. múlt + volna 
 

Zoli tanult volna. 
Kati a levelet írta volna. 

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

 
jövő / 
Futur 

fog + infinitivus (-ni) 
 

Zoli tanulni fog. 
Kati a levelet fogja írni. 

------------- -------------- 
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Határozatlan ragozás 

Unbestimmte (subjektive) Konjugation 

 

 
 szabályos igék  

regelmäßige Verben 

-s/-sz/-z végű igék  

Verben auf -s/-sz/-z  

 

én tanulok kérek ülök olvasok veszek főzök 

te tanulsz kérsz ülsz olvasol veszel főzöl 

ő / ön tanul--- kér--- ül--- olvas--- vesz--- főz--- 

mi tanulunk kérünk ülünk olvasunk veszünk főzünk 

ti tanultok kértek ültök olvastok vesztek főztök 

ők / 
önök 

tanulnak kérnek ülnek olvasnak vesznek főznek 

 

 -ít és két msh. végű igék  

Verben auf -ít oder zwei 

Mitlaute  

 

ikes igék* 

Verben auf -ik  

 

 

én tanítok festek töltök lakok 

   -om 

eszek 

    -em 

szökök 

      -öm 

te tanítasz festesz töltesz laksz eszel szöksz 

ő / ön tanít--- fest---- tölt--- lakik eszik szökik 

mi tanítunk festünk töltünk lakunk eszünk szökünk 

ti tanítotok festetek töltötök laktok esztek szöktök 

ők / 
önök 

tanítanak festenek töltenek laknak esznek szöknek 

    * die regelmäßige Beugung 

dieser Verben wird immer 

häufiger: lakok, eszek, … 
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Határozott ragozás  

Bestimmte (objektive) Konjugation 

 

 
 szabályos igék  

regelmäßige Verben 

-s/-sz/-z végű igék  

Verben auf -s/-sz/-z  

 

én tanulom kérem ütöm olvasom veszem főzöm 

te tanulod kéred ütöd olvasod veszed főzöd 

ő / ön tanulja kéri üti olvassa* veszi főzi 

mi tanuljuk kérjük ütjük olvassuk* vesszük* főzzük* 

ti tanuljátok kéritek ütitek olvassátok* veszitek főzitek 

ők / 
önök 

tanulják kérik ütik olvassák veszik főzik 

 

 -ít és két msh. végű igék  

Verben auf -ít oder zwei 

Mitlaute  

 

ikes igék 

Verben auf -ik* 

 

 

én tanítom festem töltöm iszom eszem  

te tanítod fested töltöd iszod eszed  

ő/ ön tanítja festi tölti issza* eszi  

mi tanítjuk festjük töltjük isszuk esszük*  

ti tanítjátok festitek töltitek isszátok* eszitek  

ők/ 
önök 

tanítják festik töltik isszák* eszik  

    * Wenn der Stamm auf -s, -sz,  

-z endet, gleicht sich das „j” der 

Endung dem Mitlaut am Ende 

des Stammes an: olvassa, issza 

visszük, főzzük, esszük stb. 
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Határozatlan ragozás 

 

 Határozott ragozás 

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

 2. egy könyvet  a könyvet  

 3. engem, téged, minket, titeket  őt, önt/magát,  

őket, önöket/magukat  

(auch wenn nur dem Sinn nach) 

 4. akit, amit, valakit, valamit,  

    valakiket, valamiket, mindenkit, 

    senkit, semmit 

 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. hányat, mennyit, valamilyent,   

    semmilyent, akármilyent,  

    keveset, néhányat, 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. 
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Mutató névmás / Hinweisendes Fürwort / Demonstrativpronomen 

 

 EZ. (Sg.)  MZ. (Pl.)   EZ. (Sg.) MZ. (Pl.) 

1. Fall 
ez 
az 

ezek 
azok 

 

hol? 

ebben 
ezen 
ennél 
abban 
azon 
annál 

ezekben 
ezeken 
ezeknél 
azokban 
azokon 
azoknál 

4. Fall 
ezt  
azt 

ezeket 
azokat 

hova? 
 

ebbe 
erre 
ehhez 
abba 
arra 
ahhoz 

ezekbe 
ezekre 
ezekhez 
azokba 
azokra 
azokhoz 

-nak 
-nek 

ennek 
annak 

ezeknek 
azoknak 

honnan? 

ebből 
erről 
ettől 
abból 
arról 
attól 

ezekből 
ezekről 
ezektől 
azokból 
azokról 
azoktól 

-val 
-vel 

ezzel / evvel 
azzal / avval 

ezekkel  
azokkal  

mikor? 
ekkor 
akkor 

--- 

 
 
 
 

 
Ez itt Pál, az ott Éva.  

Ma jön Zoli, ezt már tudom.  

Azt már tudom, hogy Zoli ma jön. 

 

  

ott, úgy, olyan, 

ugyanolyan, 

akkora, annyi,  

annyiadik, … 

annak, onnan,  

akkorát, … 

itt, így, ilyen, 

ugyanilyen,  

ekkora, 

ennyi,  

ennyiedik,…   

ennek, innen, 

ekkorát, … 

ez 

az 
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Kérdőszavak / Fragewörter / Interrogativpronomen 
 

1. Fall EZ. 1. F. MZ. 4. Fall EZ. 4. Fall MZ. 3. Fall EZ. 3. Fall MZ. 

ki  kik kit kiket kinek kiknek 

mi mik mit miket minek miknek 

milyen a ... milyenek a ...  milyet milyeneket milyennek milyeneknek 

melyik melyek melyiket melyeket melyiknek melyeknek 

hány --------- hányat --------- hánynak --------- 

hányadik --------- hányadikat --------- hányadiknak --------- 

hol hova  honnan 

hányadikán   

mikor hány órakor mettől meddig 

Személyes névmások / Persönliche Fürwörter / Personalpronomen 

1. Fall / Alanyeset 4. Fall / Tárgyeset 3. Fall / Részes eset 

én engem nekem 

te téged neked 

ő / ön őt / önt neki / önnek 

mi minket nekünk 

ti titeket nektek 

ők / önök őket / önöket nekik / önöknek 
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Kivételek – többes szám, tárgyeset / Ausnahmen in Mehrzahl und 
Akkusativ 

Stammvokal ändert sich, wird kurz oder -v- im Stamm  

 többes 

szám 

Plural / 

Mehrzahl  

tárgyeset 

4. Fall / 

Akkusativ  

jelentés 

Bedeutung  

  többes 

szám 

Plural / 

Mehrzahl  

tárgyeset 

4. Fall / 

Akkusativ  

jelentés 

Bedeutung  

  

hó havak havat (!) -r Schnee lúd ludak ludat -e Gans  

tó tavak tavat (!) -r See,  

-r Teich 

úr urak urat -r Herr  

szó szavak szót (!) -s Wort út utak utat -r Weg 

falu falvak/ 

faluk 

falvat/ 

falut 

-s Dorf kéz kezek kezet -e Hand  

ló lovak lovat -s Pferd nyár nyarak nyarat -r Sommer 

tő tövek tövet -r Stamm tél telek telet -r Winter 

kő kövek követ -r Stein tér terek teret -r Platz 

cső csövek csövet -s Rohr hét hetek hetet -e Woche 

lé levek levet -r Saft név nevek nevet -r Name  

fű füvek füvet -s Gras kenyér  kenyerek kenyeret -s Brot 

bő bővek bővet weit egér egerek egeret -e Maus 

mű művek művet -s Werk tehén tehenek tehenet -e Kuh 

híd hidak hidat -e Brücke pohár poharak poharat -s Trinkglas 

víz vizek vizet -s Wasser kosár kosarak kosarat -r Korb 

tűz tüzek tüzet -s Feuer szamár szamarak szamarat -r Esel 

kút kutak kutat -r Brunnen madár madarak madarat -r Vogel 

nyúl nyulak nyulat -r Hase kanál kanalak kanalat -r Löffel 

 
Mehrzahl- und Akkusativbildung mit Vokalausfall:  

szobor   -ot → szobrot 

szobor szobrok szobrot -e Statue 

étterem éttermek éttermet -s Restaurant 

cukor cukrok cukrot -r Zucker 

majom majmok  majmot -r Affe 

sarok sarkok sarkot -e Ecke 

telek telkek telket -s Grundstück 

bátor bátrak bátrat mutig 

három --- hármat drei 
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Az idő / Die Zeit 

Hány óra? Hány óra van?  
Milyen napszak van?  
Milyen nap van? 

Hány órakor?  
Milyen napszakban?  
Melyik napon? 

Mettől meddig? 
 

egy óra egy órakor egytől ötig 

két óra tíz perc két óra tíz perckor  

három óra múlt öt perccel három óra után öt 
perccel 

egy óra tíz perctől 
három óra ötig 

két perc múlva nyolc óra  
/ nyolc lesz két perc múlva 

két perccel nyolc óra 
előtt 

 

negyed kettő  negyed kettőkor  

fél négy fél négykor  

háromnegyed öt háromnegyed ötkor  

hajnal  hajnalban  

reggel reggel reggeltől estig 

délelőtt délelőtt  

dél délben  

délután délután  

este este  

éjjel / éjszaka éjjel / éjszaka  

éjfél éjfélkor  

hétfő hétfőn hétfőtől szombatig 

kedd kedden  

szerda szerdán  

csütörtök csütörtökön  

péntek pénteken  

szombat szombaton  

vasárnap vasárnap (!)  

hét héten  

hónap hónapban  

január januárban januártól márciusig 

február februárban  

március márciusban  

április áprilisban  

május májusban  

június júniusban  

július júliusban  

szeptember szeptemberben  

október októberben  

november novemberben  

december decemberben  

év évben  

2009 2009-ben 2009-től 2012-ig 

évszak évszakban  

tél télen nyártól télig 

nyár nyáron  

tavasz tavasszal tavasztól őszig 

ősz ősszel  

 


