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S Z Ó S Z E R K E Z E T E K  

Mi a szószerkezet? 

 

A szavak a mondatban különféle szószerkezeteket alkotnak. A szószerkezet mindig két alapszófajú szó (főnév, melléknév, 

számnév, határozószó, névmás és igenév) kapcsolata. 

A szószerkezetek a szavaknál nagyobb, a mondatnál kisebb egységei nyelvünknek. Tehát nem mondatok, a mondatnak csak 

részei. Tagjai között mindig valamilyen nyelvtani kapcsolat áll fenn. Ezt a nyelvtani viszonyt a magyar nyelvben ragokkal, 

névutókkal, toldalékokkal, kötőszókkal, szórenddel, intonációs eszközökkel fejezzük ki. Az angol nyelvben a névutók helyett 

prepozíciókat/elöljárókat, és egyéb jeleket (pl. ’s) is használunk. 

 

Például: 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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25.  

26.  

27.  

Kati szép könyve 

az a három gyerek 

az okos felnőtteké 

mindenki használható ötlete 

gyanús árnyak 

volt feleségek 

a magas házakban 

a palota bejárata előtt 

minden hónap elsején 

holnap délután 

a legbutább módon 

a beteg titkárnőket 

beteg fogorvosnál 

egy kínai ebéd után 

kontinentális reggeli alatt 

intelligensen kedvesek 

a hetedik érzék 

az örök veszteseket 

a harmadik típusú találkozások 

ezek az emberek 

három alma 

nézi (az unalmas tv műsort) 

tudja olvasni a könyvet 

szeret (valakit) 

idegesít (engem) 

nem tudnak kémkedni 

gyűlnek 

Kate’s beautiful book 

those three children 

the clever adults’ 

everybody’s useful idea 

suspicious shades 

ex-wives 

in the high buildings 

in front of the entrance of the palace 

on the 1st of every month 

tomorrow afternoon 

in the most stupid way 

the sick secretaries 

at a sick dentist 

after a Chinese lunch 

under a continental breakfast 

intelligently kind 

the seventh sense 

the forever losers 

the encounters of the third kind 

these people 

three apples 

watches (the boring TV programme) 

can read the book 

love (somebody) 

annoy (me) 

can’t snoop 

accumulate 

 

A szószerkezetek kifejezhetnek birtokviszonyt (1, 3, 4, 9), elhelyezhetik állításunkat időben (9, 10, 14, 15), térben (7, 8, 13), vagy 

a sorban (17, 19); leírhatják az események módját (11, 16), vagy lehetnek egyszerűen kifejezői a cselekvés végrehajtójának 

illetve az állítmány névszói részének (1, 2, 5, 6, 16, 19, 21), vagy tárgyának (12, 18). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy mivel az 

angolban nincsen tárgyrag, a 12. és 18. szószerkezetek lehetnek a cselekvés végrehajtói is. Mivel a 22-27-ig szószerkezetek igéket 

tartalmaznak (és esetleg egy főnévi szerkezetet), ezek az állítmány szerepét töltik be a mondaton belül. 

Láthatjuk tehát, hogy a mondatokban a mondatrészek szerepét nemcsak egyetlen szóval fejezhetjük ki, hanem használhatunk 

különféle szószerkezeteket is. Továbbá, egy szószerkezet több szerepet is betölthet még egy magyar mondatban is (Pl. Ezek 

harmadik típusú találkozások voltak. A harmadik típusú találkozások érdekesek voltak.1) 

 

 

1. A mondat alanyát egyetlen, állítmányát 
dupla aláhúzással szoktuk jelölni. 
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Lássunk néhány példát az előző oldalon szereplő szószerkezetek mondatban betöltött szerepéről. A névszói állítmányú 

mondatok esetén állítmányunk a ’lenni’ ige ragozott alakja+névszói rész.2 

Ne felejtsük el, hogy a magyar nyelvben egyes és többes szám harmadik 

személyben nem használjuk a ’lenni’ igét. (Ez van a felnőtteké.) 

 

alany állítmány tárgy határozó 

Az a három gyerek szereti az örök veszteseket a legbutább módon 

Those three children love the forever losers  

Ez volt a hetedik érzék   

This was the seventh sense   

Kati szép könyve az okos felnőtteké   

Kate’s beautiful book is the clever adults’   

A harmadik típusú találkozások idegesítik a beteg titkárnőket minden hónap elsején 

The encounters of the third kind annoy the sick secretaries  

A volt feleségek nem tudnak kémkedni  a palota bejárata előtt 

The ex-wives can’t snoop  in front of the entrance of the palace 

Gyanús árnyak gyűlnek  a magas házakban 

Suspicious shades accumulate  in the high buildings 

Ezek az emberek intelligensen kedvesek lesznek   

These people will be intelligently kind   

 

A fenti mondatokban az angol nyelv szórendjét részesítettük előnyben, ezért a magyar fordítás néhol erőltetett. 

 

2. Az állítmányokról részletesen Könyvtárunkban az 
Organet rendszerező nyelvtankönyben, a 
’Mondatszerkesztés’ c. anyagunkban olvashat. 
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A szóösszetételek szerepe a nyelvben: 

 

Ahhoz, hogy nyelvtanilag korrekt mondatokat alkossunk, legelőször is képesnek kell lennünk a szóösszetételek helyes 

megalkotására. Mindig tudnunk kell, hogy mi mi után következik (azaz a helyes szórendet), továbbá a vonatkozó nyelvtani 

szabályokat, például birtokos szerkezetek, névelők, prepozíciók használata, stb. Ezek után kell megértenünk a mondatrészek 

szerepét, majd a mondatszerkesztési szabályokat. Ha ezt a sorrendet nem tartjuk be, képtelenek leszünk nyelvileg helyes 

mondatokat alkotni. 

 

Miből állhat egy szószerkezet? 

(Listánk nem teljes, csak szeretnénk rámutatni arra, milyen sokféle szó létezik.) 

 

1. névelő3 + főnév 

a fiú 

az apák 

az alma 

egy alma 

egy ló 

egy óra 

a Csendes-óceán 

the boy 

the fathers 

the apple 

an apple 

a horse 

an hour 

the Pacific (Sea) 

2. prepozíció + névelő + főnév 

a Dunánál 

egy épülethez 

a lovakról (pl. írni vmit) 

lovakról 

a lóról 

lóról 

a mozi előtt 

egy mező közepén 

Mary számára 

egy reggeli után 

az értekezlet alatt 

at the Danube 

to a building 

about the horses 

about horses 

about the horse 

about a horse 

outside the cinema 

in the middle of a meadow 

for Mary 

after a breakfast 

during the meeting 

A lista folytatódik a következő oldalon! 
 

3. A névelőkről többet Könyvtárunkban 
az Organet Rendszerező Nyelvtankönyv 
2, ’Névelők’ című anyagunkban tanulhat. 
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3. prepozíció + névelő + melléknév + főnév 

a kék Dunánál 

egy ősi épülethez 

a Lipicai4 lovakról (pl. írni vmit) 

a Lipicai lóról 

egy okos lóról 

a Japán mozi előtt 

egy virágos mező közepén 

a kedves Mary számára 

egy kiadós reggeli után 

az unalmas értekezlet alatt 

a legszebb királylánytól 

a legkevésbé veszélyes erdő szélén 

at the blue Danube 

to an ancient building 

about the Lipizzan horses 

about the Lipizzan horse 

about a clever horse 

outside the Japanese cinema 

in the middle of a flowery meadow 

for dear Mary 

after a decent breakfast 

during the boring meeting 

from the most beautiful Princess 

on the edge of the least dangerous forest 

4. prepozíció + birtokos5 + (melléknév) + főnév 

Kati unalmas barátairól (pl. beszélni) 

az én ostoba hibáimtól 

a gyerekeink mellett 

a tanárok titkos könyveiben 

az ő párnájuk alatt 

about Kate’s boring friends 

from my6 silly mistakes 

beside our children 

in the teachers’ secret books 

under their pillow 

A lista folytatódik a következő oldalon! 
 

4. http://hu.wikipedia.org/wiki/Lipicai, http://en.wikipedia.org/wiki/Lipizzan 
 
5. A birtokos itt jelző szerepét tölti be; tehát 
lehet jelzői birtokos névmás (his, my, stb.) 
vagy birtokos szerkezet (John’s). 
 
6. Az angol nyelvben a birtokos névmások 
előtt nem használunk névelőt (the my 
mistakes)! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lipicai
http://en.wikipedia.org/wiki/Lipizzan
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5. birtokos + számnév + melléknév + főnév7 

az én két szép lovam 

Tamás három fia 

szép lovak 

a szép lovak 

negyven rabló 

Ali Baba negyven rablója 

my two beautiful horses 

Tom’s three sons 

nice horses 

the nice horses 

forty robbers 

Ali Baba’s forty robbers 

6. sorszámnév + főnév 

a hetedik pecsét 

az első óra 

the seventh seal 

the first lesson 

7. prepozíció + névmás8 

rólam (pl. beszélnek) 

mindenki előtt 

valaki által 

bennünk 

about me 

before everybody 

by somebody 

in us 

8. (segédige)-ige + főnévi szerkezet/kifejezés9 

látja Kati legszebb kutyáját 

nem tud játszani a kertben 

kell olvasnia érdekes könyveket 

nem lett volna szabad elmennie a bálba 

lóra pattan 

kireped a széle 

can see Kate’s most beautiful dog 

can’t play in the garden 

must / have to read interesting books 

shouldn’t have left the ball 

get on a horse 

its edge cracks 

 

7. Amikor ennek a szószószerkezetnek a 
mondatban betöltött szerepét nézzük, a jelzők 
szórendjéről beszélünk: birtokos, mennyiség és 
minőség jelzők + jelzett szó. Természetesen 
nem mindig mindegyik szerepel a jelzett szó 
előtt, de a sorrend akkor is ez marad. 
 
8. A névelők / prepozíciók az angol nyelvben 
tárgyesetet vonzanak Mivel a személyes 
névmásoknak van tárgyesetük, a névelők után 
tárgyesetet kell használnunk. 
 
9. Főnévi szerkezetről akkor beszélünk, amikor 
egy főnévhez kapcsolódik névelő, melléknév, 
másik főnév, elöljárós kifejezések, stb. Lásd 
előző szószerkezetek 1-7-ig. 


