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Manapság rengetegen tanulnak idegen nyelveket. Közöttük a németet idegen nyelvként ta-

nulók nagyon előkelő helyet foglalnak el a képzeletbeli „ranglistán”. 
A könyvesboltok polcai roskadoznak a különféle nyelvkönyvektől, azonban nagyon nehéz 

megbízható, jól áttekinthető, a kontrasztivitás (a magyar nyelvvel való összehasonlítás) elveit 
szem előtt tartó nyelvtankönyveket találni. A kezdő és középhaladó tanfolyamokat látogató, 
nyelvet tanulni vágyó az óra után – amikor még minden világosnak látszott – szeretne utána-
nézni egy már akkor sem teljesen értett szerkezetnek. Most lenne szükség arra a nyelvtan-
könyvre, amely érthetően, példamondatokkal illusztrálva magyarázza meg újra a tanult anya-
got. A szerző ilyen segédletet ad a tanulók kezébe. 

A kötet két részre oszlik. Az első rész (Alaktan) fejezeteiben az egyes szófajokkal (név-
elők, főnevek, névmások, melléknevek, igék, igenevek, elöljárószók, határozószók és módosí-
tószók) kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhet meg számos alfejezetre bontva, átláthatóan 
strukturált formában az olvasó. A kötet második része (Mondattan) az egyes mondatrészek 
(állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző és értelmező) helyes használatát segít begyakorolni, 
beleértve ezek elhelyezkedését a mondaton belül (egyenes, fordított és mellékmondati szó-
rend), végül részletesen tárgyalja az egyszerű és összetett mondatok fajtáit. 

A Német nyelvtani összefoglaló című kötetben megtalálható információk legtöbbször táb-
lázatokba vannak rendezve, ezzel is elősegítve a jobb átláthatóságot, hogy a tudnivalók minél 
hatékonyabban rögzülhessenek a nyelvtanulóban. 

A nyelvtan a nyelv kötőanyaga. Malter nélkül házat építeni veszélyes, mert ez az építmény 
hamarosan összedől, még mielőtt használhatnánk. A szerző leíró nyelvtankönyve a kötőanyag 
szerepét szeretné betölteni. Bízunk benne, hogy jól fogja szolgálni mindazokat, akik a sza-
vakból a kötőanyag segítségével építkezve német nyelvet tanulnak. 

 


	ELŐSZÓ
	RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
	I. ALAKTAN
	A SZÓFAJOK
	A NÉVELŐ
	A névelők ragozása
	A névelők használata

	A FŐNÉV
	A főnevek neme
	Hímneműek
	Nőneműek
	Semlegesneműek
	Azonos alakú, de eltérő nemű és jelentésű főnevek
	Azonos nemű, de eltérő jelentésű és többes számú főnevek

	A főnevek ragozása
	Erős ragozású főnevek
	Gyenge (-en) ragozású főnevek
	Vegyes ragozású főnevek
	Eltérő ragozású főnevek
	Az országok és földrészek lakóinak neve
	Birtokviszony


	A NÉVMÁS
	A személyes névmás
	A visszaható névmás
	A kölcsönös névmás
	A birtokos névmás
	A jelzőként használt birtokos névmás
	Az önállóan használt birtokos névmás

	A mutató névmás
	A kérdő névmás
	A vonatkozó névmás
	A határozatlan névmás

	A MELLÉKNÉV
	A melléknevek ragozása
	Erős (névelőpótló) ragozás
	Az erős ragozás használatának főbb esetei

	Gyenge (névelőkísérő) ragozás
	Vegyes (névelőkiegészítő) ragozás

	A melléknév fokozása
	1. A jelzőként használt melléknév fokozása
	2. Az állítmányként, ill. módhatározóként használt melléknév fokozása
	3. Rendhagyó fokozású melléknevek

	Főnévként használt melléknevek

	A SZÁMNÉV
	Tőszámnevek
	A tőszámnevek használata

	Sorszámnevek
	A sorszámnevek használata

	Törtszámnevek
	Ismétlőszámnevek
	Szorzószámnevek
	Fajtajelölő számnevek
	Határozatlan számnevek

	AZ IGE
	A cselekvő igeragozás
	A kijelentő mód
	A jelen idő
	A gyenge igék jelen ideje
	Tőhangváltozás egyes erős igék jelen idejében

	A múlt idők
	Das Imperfekt (Präteritum)
	sein, haben, werden Imperfektje:
	Az Imperfekt használata

	Das Perfekt
	A Perfekt használata
	haben vagy sein?

	Das Plusquamperfekt
	A Plusquamperfekt használata
	Módbeli segédigés mondatok szórendje összetett múlt időben  (Perfekt, Plusquamperfekt)


	A jövő idők
	Futur I
	A Futur I használata

	Futur II
	A Futur II használata



	A kötőmód
	Konjunktiv I
	Konjunktiv Präsens
	A Konjunktiv Präsens használata

	Konjunktiv Perfekt
	Konjunktiv Futur
	A Konjunktiv I használata


	Konjunktiv II
	Konjunktiv Imperfekt – feltételes jelen
	A würde+inf. szerkezet
	A Konjunktiv Imperfekt használata

	Konjunktiv Plusquamperfekt – feltételes múlt
	A Konjunktiv Plusquamperfekt használata
	Feltételes mondatok módbeli segédigével
	Főmondatban

	A feltételes tagmondatok sorrendje és szórendje



	A felszólító mód
	A műveltetés

	A szenvedő igeragozás
	1. A folyamatot kifejező szenvedő szerkezet
	Szenvedő szerkezetű mondatok módbeli segédigével
	A folyamatot kifejező szenvedő szerkezet használata


	2. Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet
	Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet használata


	Igekötős igék
	Elváló (hangsúlyos) és nem elváló (hangsúlytalan) igekötők

	A „sich”-es igék
	Személytelen igék
	Az elhelyezés és elhelyezkedés igéi
	A módbeli segédigék
	A módbeli segédigék alapjelentése
	A módbeli segédigék mint szubjektív vélemény kifejezői
	Jelen idő

	A módbeli segédigés mondatok szórendje

	Vonzatok, állandó szókapcsolatok
	Vonzatos igék
	Igék Akkusativobjekttel:
	Igék Dativobjekttel:
	Igék Genitivobjekttel:
	Igék két Akkusativobjekttel:
	Igék Dativ- és Akkusativobjekttel:
	Igék Akkusativ- és Genitivobjekttel:
	Igék Akkusativ- és Präpositionalobjekttel:
	Igék Dativ- és Präpositionalobjekttel:
	Igék két Präpositionalobjekttel:
	Igék Akkusativot vonzó Präpositionalobjekttel:
	Igék Dativot vonzó Präpositionalobjekttel:
	Mértékkifejező melléknevek Akkusativval

	Állandó szókapcsolatok egyes igék és névszók között
	Igéből és melléknévből álló állandó szókapcsolatok
	Igéből és főnévből álló állandó szókapcsolatok


	Erős és rendhagyó igék táblázata

	A MELLÉKNÉVI ÉS HATÁROZÓI IGENÉV
	A FŐNÉVI IGENÉV
	Főnévi igeneves szerkezetek
	Főnévi igeneves szerkezetek zu nélkül
	zu+ Infinitiv szerkezetek


	AZ ELÖLJÁRÓSZÓ
	Elöljárószók Akkusativval
	Elöljárószók Dativval
	Elöljárószók Akkusativval vagy Dativval
	Elöljárószók Genitivvel

	A HATÁROZÓSZÓ
	Helyhatározószók
	Időhatározószók
	Ok- és célhatározószók
	Mód- és állapothatározószók
	A névmási határozószó

	A MÓDOSÍTÓSZÓK
	Igenlés és tagadás
	A nicht helye
	A kein2 névmás módosítószó szerepében
	A schon (már) és noch (még) állító és tagadó mondatokban
	Egyéb módosítószók
	Bizonyosságot kifejező módosítószók
	Bizonytalanságot kifejező módosítószók
	Korlátozást kifejező módosítószók
	Szubjektív véleményt kifejező módosítószók




	Egyes szám
	Egyes szám
	Egyes szám
	Többes szám
	Egyes szám
	Többes szám
	Többes szám
	Egyes szám
	S
	H
	Egyes szám
	Egyes szám
	Többes szám
	N
	Egy birtokos, egy birtok
	Több birtokos, egy birtok
	Egy birtokos, egy birtok
	Több birtokos, egy birtok
	Egyes szám
	N
	Egyes szám
	Kérdés
	Állítás
	Állítás
	N
	S
	Többes szám
	Af
	Ff
	Egyes szám
	S
	N
	A
	D
	G
	II. MONDATTAN
	A MONDATRÉSZEK
	AZ ÁLLÍTMÁNY
	Egyszerű igei állítmány
	Összetett igei állítmány
	Összetett igei–névszói állítmány

	AZ ALANY
	Határozott alany
	Határozatlan és általános alany
	Az es névmás használata

	A TÁRGY
	A HATÁROZÓ
	A JELZŐ ÉS AZ ÉRTELMEZŐ
	A jelzett szó előtt álló jelző
	A jelzett szó után álló jelző
	Az értelmező


	A MONDATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE  A MONDATBAN
	A szórend
	I. Egyenes szórend
	II. Fordított (kiemelt) szórend
	III. Mellékmondati (kati) szórend
	Egyéb szórendi tudnivalók


	AZ EGYSZERŰ MONDATOK
	AZ ÖSSZETETT MONDATOK
	MELLÉRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK
	ALÁRENDELŐ ÖSSZETETT MONDATOK
	Alanyi mellékmondat
	Állítmányi mellékmondat
	Tárgyi mellékmondat
	Jelzői mellékmondat
	Határozói mellékmondatok
	Helyhatározói mellékmondat
	Időhatározói mellékmondat
	Módhatározói mellékmondat
	Okhatározói mellékmondat
	Célhatározói mellékmondat

	Feltételes mellékmondat
	Következményes mellékmondat
	Megengedő mellékmondat



	N
	Üres lap

