A melléknév tárgyesete / Accusative endings of adjectives
magánhangzóra végződő szavak
/ words ending in a vowel

mély magánhangzók (AUTO
csoport) / back vowels (AUTO
group)

magas magánhangzók (nem
AUTO csoport) / front vowels
(nonAUTO group)

olcsóT, kicsiT

pirosAT, nagyOT

kényelmesET

t

at, ot

et

Magyarázat / Explanation
1.) Ha egy szó magánhangzóra
végződik, akkor nincs AUTO és
nemAUTO csoport, a végződés
mindig csak t.

1.) Ha egy szóban szerepel a, á, o, 1.) Ha egy szóban NINCS a, á, o,
ó, u, ú, akkor a fenti toldalékokat ó, u, ú, akkor a fenti toldalékot
kapja (ez a
kapja.
magánhangzóharmónia).
1.) If a word does NOT contain a,
2.) Ha az utolsó betű a, akkor a
2.) A legtöbb melléknév az ‘at’
á, o, ó, u, ú, than it gets the
toldalékos formában á lesz (drága végződést kapja, csak néhány
above mentioned suffix.
> drágát).
kivételnél használjuk az ‘ot’
Ha az utolsó betű e, akkor a
végződést, pl. nagy.
toldalékos formában é lesz (fekete
> feketét).
1.) If a word contains a, á, o, ó,
u, ú, than it gets one of the above
1.) If a word ends in a vowel,
mentioned suffixes (this is called
there is not any AUTO and
vowel harmony).
nonAUTO distinction. The
ending is always t.
2.) Most adjectives have the ‘at’
ending in accusative case. There
2.) If the last letter is a, it
are only a few exceptions when
changes to á (drága > drágát).
the ending is ‘ot’, e.g. nagy.
If the last letter is e, it changes
to é (fekete > feketét).

Nemzetiségek tárgyesete / Accusative endings of nationalities
A nemzetiségek tárgyesete nagyon hasonló a főnevek tárgyesetéhez.
The accusative endings of nationalities are very similar to the endings of nouns.
magánhangzóra
végződő szavak /
words ending in a
vowel

egyes mássalhangzóra
mély magánhangzók magas magánhangzók
végződő szavak / words
(AUTO csoport) / back (nem AUTO csoport) /
ending in certain vowels
vowels (AUTO group)
front vowels
(s, sz, z, zs, l, r, n, ny,
(nonAUTO group)
j, ly)

amerikaiT

angolT, magyarT

osztrákOT

németET, törökÖT

t

t

ot

et, öt

Magyarázat / Explanation
1.) Ha egy szó
magánhangzóra
végződik, akkor nincs
AUTO és nemAUTO

Ha egy szó a fenti
1.) Ha egy szóban
mássalhangzók valamelyikére szerepel a, á, o, ó, u, ú,
végződik, akkor a végződés akkor a fenti
t lesz.
toldalékokat kapja (ez a

1.) Ha egy szóban
NINCS a, á, o, ó, u, ú,
akkor a fenti
toldalékokat kapja.

csoport, a végződés
mindig csak t.

If a word ends in any of the
above listed consonants,
2.) Ha az utolsó betű a, the ending is t.
akkor a toldalékos
formában á lesz (francia
> franciát).
Ha az utolsó betű e,
akkor a toldalékos
formában é lesz.
1.) If a word ends in a
vowel, there is not any
AUTO and nonAUTO
distinction. The ending
is always t.
2.) If the last letter is
a, it changes to á
(francia > franciát).
If the last letter is e, it
changes to é.

magánhangzóharmónia).
1.) If a word contains
a, á, o, ó, u, ú, than it
gets one of the above
mentioned suffixes (this
is called vowel
harmony).

2.) Az ‘öt’ toldalékot
csak akkor használjuk,
ha az utolsó szótagban ö,
ő, ü vagy ű betű van.
1.) If a word does NOT
contain a, á, o, ó, u, ú,
than it gets one of the
above mentioned
suffixes.
2.) The ‘öt’ ending is
used only if there is ö,
ő, ü or ű in the last
syllable of the word.

