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Magyarázat a szójegyzékhez 
Explanations to the glossary / Erklärungen zum Glossar 

 

 

Első sor / Line 1 / 1. Reihe 
 

Szó / word / Wort 

Szófaj / part of speech / Wortart 

Toldalékok / endings / Endungen  

Angol / English / Englisch 

Német / German / Deutsch 

F (fejezet) / chapter / Kapitel 

 

 

Rövidítések / Abbreviations / Abkürzungen 
 

i = ige / verb / Verb 

fn = főnév / noun / Nomen, Substantiv  

mn = melléknév / adjective / Adjektiv 

vmi = valami / something / etwas 

vki = valaki / somebody / valaki 

sth = something 

sb = somebody 

F = fejezet / chapter / Kapitel 

 

 

Nyelvtani információk 
Grammar information / Informationen zur Grammatik 

 

Igék 

csinál = szótári (E/3. személyű, határozatlan ragozású) alak / Dictionary form (third person singular, indefinite 
conjugation) / Grundform (dritte Person Singular, unbestimmte Konjugation) 

A szót gyakran példamondat is követi.  / The word is often followed by an example. / Das Wort wird oft durch 
einen Beispielsatz gefolgt. 
 
~ni : főnévi igenév / Ending for the infinitive / Infinitivendung 

~t: E/3. múlt idő, határozatlan ragozás / Ending for the past tense in the third person singular, indefinite 
conjugation / Endung für die dritte Person Singular unbestimmter Konjugation 

~j: E/2. felszólító mód, határozatlan ragozás / Ending for the imperative in the second person singular, indefinite 
conjugation / Imperativendung in der zweiten Person Singular unbestimmter Konjugation 

Rendhagyó alakok esetén a teljes szót megadtuk, pl.: ért – érts. 
When a grammatical form is irregular, the whole word is given instead of an abbreviation, e.g. ért – érts. 
Bei unregelmäßigen Formen haben wir das ganze Wort angegeben, z. B.: ért – érts. 
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Főnevek 

telefon: szótári alak / Dictionary form / Grundform 

A szót gyakran példamondat is követi.  / The word is often followed by an example. / Das Wort wird oft durch 
einen Beispielsatz gefolgt. 
 
~ok: a többes szám jele / Plural ending / Pluralendung 

~t: tárgyrag / Accusative ending, ending for the direct object / Akkusativendung, Endung des Direktobjektes 

~ja: E/3. birtokos személyjel / Possessive ending for the third person singular / Possessivendung der dritten 
Person Singular 

Rendhagyó alakok esetén a teljes szót megadtuk, pl.: víz – vizet. 
When a grammatical form is irregular, the whole word is given instead of an abbreviation, e.g. víz – vizet. 
Bei unregelmäßigen Formen haben wir das ganze Wort angegeben, z. B.: víz – vizet. 
 

Melléknevek 

elégedett: szótári alak / Dictionary form / Grundform 

A szót gyakran példamondat is követi.  / The word is often followed by an example. / Das Wort wird oft durch 
einen Beispielsatz gefolgt. 
 
~ebb: a középfok jele / Ending for the comparative / Komparativendung  

~en: a módhatározó képzője / Ending for the adverb / Adverbialendung 

Rendhagyó alakok esetén a teljes szót megadtuk, pl.: szép – szebb. 
When a grammatical form is irregular, the whole word is given instead of an abbreviation, e.g. szép – szebb. 
Bei unregelmäßigen Formen haben wir das ganze Wort angegeben, z.B.: szép – szebb. 


