
I. ALAPSZÓFAJOK 

szempontok Alapszófajokat helyettesítő szófajok Tulajdonképpeni alapszófajok Átmeneti szófajú szavak (igenevek) 

A) mondatbeli szerep Önállóan mondatrészek, de alig bővíthetők Önállóan mondatrészek, bővítményeket 

vehetnek fel 

Önállóan mondatrészek, bővítményeket 

vehetnek fel 

B) alaktani viselkedés Ragozhatók, képzők azonban csak kivételesen 

járulhatnak hozzájuk 

toldalékolhatók toldalékolhatók 

C) (szó)jelentés Jelentésük közvetett, denotatív Jelentésük autoszemantikus (kontextustól 

független, tartalmas, önálló) 

Jelentésük autoszemantikus (kontextustól 

független, tartalmas, önálló) 

D) szöveggrammatikai jelentés Fontos szöveggrammatikai jelentésük van   

Szófajok, példák FŐNÉVI NÉVMÁS: én, maga, ez, ki?, ami, bárki, 

valami 

MELLÉKNÉVI NÉVMÁS: olyan, ennyi, melyik?, 

amekkora, mindenféle, némely 

 

 

 

B) csak ritkán kapnak toldalékot 

HATÁROZÓSZÓI NÉVMÁS: itt, amikor, 

akárhogy 

IGE: megy, kinyílik, van 

FŐNÉV: asztal, sárkány, futás, szépség, tucat, 

kettő, Péter 

MELLÉKNÉV (SZÁMNÉV): piros, harmadik, 

nagy 

 

 

 

B) csak ritkán kapnak toldalékot 

HATÁROZÓSZÓ: reggel, rögvest, egyedül, ma, 

most 

FŐNÉVI IGENÉV: tanulni, lehullani 

MELLÉKNÉVI IGENÉV: olvasó <fiú>, olvasott, 

olvasandó <könyv> 

IGEI IGENÉV: <nagymama> sütötte, olvastam 

<könyv>, előírta <szabály> 

 

B) nem toldalékolható 

 

HATÁROZÓI IGENÉV: futva, sietve, gondolván 

 

II. VISZONYSZÓK 

A) önállóan nem mondatrészek, nem bővíthetők 

B) általában nem toldalékolhatók 

C), D) jelentésük vagy viszonyjelentés, vagy kommunikációs-pragmatikai jelentés 

Morfológiai természetű szerkezetekben Nem morfológiai természetű szerkezetekben 

SEGÉDIGE:  

a fog segédige és a volna igei segédszó 

vagyok, vagy, vagyunk, vagytok; volt, lesz, marad, múlik 

SEGÉDIGENÉV: 

lenni, vévén 

NÉVUTÓ: mellett, alatt 

HATÁROZÓVÁ TÉVŐ mint 

NÉVUTÓMELLÉKNÉV:<ház> melletti, <pad> alatti 

IGEKÖTŐ: megnéz, befűz, kijár 

 

KÖTŐSZÓ (szemantikai és szintaktikai kapcsolóelemek): és, s, de, tehát, hogy, mert, bár 

PARTIKULA: is, egyáltalán, ám; alig, jó <messze van>, közel <két méter>, majdnem; csak, 

csakis, csupán, leginkább, egyedül <ő>, főképp, kizárólag; se, sem; bár, csak, bárcsak, -e, ugye, 

vajon 

NÉVELŐ: a, egy  

TAGADÓSZÓ: ne, nem 

 

III. MONDATSZÓK 

A) önállóan nem mondatrészek, elkülönülnek a mondategységtől, sőt önállóan tagolatlan mondatok lehetnek; nem bővíthetők  

B) nem toldalékolhatók 

C), D) csak pragmatikai vagy modális jelentésük van 

INDULATSZÓ: óh!, brrr!, au!, eh!, ah!, pfuj!, jaj! stb. 

INTERAKCIÓS MONDATSZÓ: szervusz(tok), helló, csaó, adjisten, pá, agyő, ámen, ühüm, igen, ja; hm, nos, ugye; na, ne, dehogyis, persze, hogyisne, hohó, pszt, nesze, hoci, csitt, hess, zsupsz, jöszte, 

addsza, íme, lám, ím 

MÓDOSÍTÓSZÓ: talán, valószínűleg, esetleg, állítólag 

HANGUTÁNZÓ MONDATSZÓ: bú, gá-gá, durr, bumm, csitt-csatt 

 


