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Előszó 
 
 
Az igei vonzatokról általában 
 
A kommunikáció során – mint információ kibocsájtó – az üzeneteinket (akár szóban, akár 
írásban) mondatonként fogalmazzuk meg, hogy aztán mondataink áthaladjanak az 
információs csatornán. Az információt befogadó a hozzá eljutó mondatokat elemezve 
(olvasva, vagy hallva) jut el az üzenet információtartalmához. A mondatokban az egyes 
lexikai egységek nem szabad módon és nem szabad sorrendben kapcsolódnak egymáshoz, 
hanem konvencionális nyelvi szabályok alapján a mondat egy-egy eleme változtatást 
idézhet elő a mondat egy másik elemén. A mondatban helyet foglaló ige legtöbbször 
valamilyen jól meghatározott ún. vonzatot kíván. 
 
Pl. Pista könyvet olvas. 
A kertész a kertet ássa. 
Mari vacsorát adott Jánosnak. 
A társaság hajóval utazott Bécsbe. 
Mindenki halogatta a találkozást a tanárral. 
Az idősebbek ördögökkel ijesztgetik a gyerekeket. 
A diák hallgatásával ingerelte a tanárnőt. 
Az ifjú pár pénzt gyűjt az új lakásra. 
 
Az igének sok esetben nincs kötelező érvényű főnévi vonzata a mondatban. 
 
Pl.: A kiránduló társaság már gyülekezik. 
A beteg gyorsan gyógyul. 
A fa ága meggörbült. 
 
Az üzenetet hordozó mondatban előforduló ige majdnem mindig kötelező érvénnyel 
előírja, hogy a mondatban szereplő főnévnek, vagy főnévi státusban álló mondatrésznek 
milyen esetben kell állnia. A Magyar igei vonzatszótár megadja, hogy a leggyakrabban 
használt 5500 magyar igének melyek a tipikusnak mondható főnévi vonzatai, azaz, hogy a 
mondatban lévő ige mellett lévő főnévnek milyen esetben kell állnia. Természetesen egy-
egy ige a pillanatnyi adott jelentéstől függően többféle főnévi vonzatot kívánhat. 
 
Pl. József hallgat. 
József hallgatja a zenét. 
József hallgat a barátjára. 
József hallgat a csínytevéseiről. 
 
Katalin pirult. 
A gyermek pirult a mulasztása miatt. 
A főnöke előtt pirult az eladó. 
A bakfis leány pirult zavarában. 
 
A Magyar igei vonzatszótárban használt kódokkal a pirul ige vonzatkeretei: 



 
pirul n1  
pirul n1 v n2 miatt 
pirul n1 v n2 előtt 
pirul n1 v n2jben <n2 - ok> 
 
A Magyar igei vonzatszótár tágan értelmezi az ige fogalmát, jó néhány esetben igét 
tartalmazó szószerkezeteknek is felsorolja a főnévi vonzatát. 
 
Pl.: Papírra írja a nevét Péter. 
Az autót a család kirándulásra veszi igénybe. 
A beteg hálát ad orvosainak a felgyógyulásáért. 
A rendőrség gátat szab a bűnözésnek. 
A gyermek gondját viseli idős szüleinek. 
 
 
A Magyar igei vonzatszótár szócikkeinek a felépítése 
 
A szócikk élén az aktuálisan tárgyalt ige áll vastag betűvel szedve. Ezt követi új sorban, 
sorszámozva az ige egy-egy vonzatkerete meghatározott kódokkal leírva. 
 
Pl.: gratulál 
 1. n1 gratulál n2nek 
 2. n2 gratulál 2nek n3 alkalmából 
 3. n1 gratulál n2nek n3hoz 
 
Azaz 
 1. Péter (= n1) gratulál a csapatnak (= n2nek) 
 2. Mari (= n1) gratulál főnökének (= n2nek) kitüntetése alkalmából (n3 alkalmából) 
 3. A szurkolók (n1) gratuláltak a játékosoknak (n2nek) a győzelemhez (n3hoz) 
 
A Magyar igei vonzatszótár szócikkeiben több esetben jelentéstani információ is kódolva 
van, fel van tüntetve, hogy egy-egy vonzatos főnév a főnevek mely osztályából kerülhet ki. 
 
Pl.: gyalogol 
 1. n1 gyalogol n2t <n2–távolság> 
 2. n1 gyalogol n2t n3 alatt <n3–távolság> 
 
Azaz: 

1. A kirándulók (= n1) 5 kilométert (= n2t) gyalogoltak. 
 2. A társaság (= n1) 20 kilométert (= n2t) gyalogolt 4 óra alatt (= n3 alatt) 
 
A Magyar igei vonzatszótár az igékről és az igékhez tartozó vonzatokról kódolt formában, 
rövidítéseket használva ad információt. A használt rövidítéseket A Magyar igei 
vonzatszótárban használt rövidítések rész alatt soroljuk fel és magyarázzuk. 
 
 



A Magyar igei vonzatszótár jellege 
 

A Magyar igei vonzatszótár a leggyakoribb és legfontosabb 5500 magyar igének és 
igei jellegű szókapcsolatnak összesen 16400 vonzatkeretét adja meg. Az legtöbb 
vonzatkerettel rendelkező 10 ige a következő: megy; visz; ad; jön; tesz; kerül; tart; van; 
vezet; elmegy; áll. Mindegyik igének több mint 50 vonzatkerete van. 
 
 
A Magyar igei vonzatszótár felhasználása 
 
A Magyar igei vonzatszótárt eredményesen használhatják magyarul tanulók, 
megtudhatják belőle, hogy egy-egy magyar ige milyen vonzatot kíván a mondatban. 
Hasznos segédeszköz fordítók és foglalkozásszerűen szöveget előállítók részére is. 
 

  



A Magyar igei vonzatszótárban használt rövidítések 
 
Kód: n1 v n2t 
Feloldása: A telepesek (= n1) házakat (n2t) építenek (= v). 
 
a = melléknév 
 
conj = kötőszó 
 
d = határozószó, vele azonos értékű állandósult szókapcsolat (szomorúan / lógó orral) 
 
n = főnév vagy a vele – mondattani szerepét tekintve – azonos értékű szó, ill. szócsoport 
nn = főnév alanyesetben 
na = főnév tárgyesetben 
nd = főnév részeshatározói esetben 
n1 = az első főnév 
n2 = a második főnév 
n3 = a harmadik főnév 
Pl. n2a = a második főnév tárgyesetben áll 
n3d = a harmadik főnév részeshatározói esetben áll 
 
<  > kiegészítő megkötés, szemantikai információ 
 
x1 = -ből, mögül, -től, alól, -ról 
x2 = -be, mögé, -ra, alá, -hoz 
x3 = -ben, -n, mögött, között, felett, előtt, alatt, -nál, mellett 
 
rel = mellékmondatot (függő kérdést) bevezető névmási kötőelem, ahol, hol, ahová, hová, 
ahonnan, honnan, amikor, mikor, aki, ki, ami, mi, amely, mely, ahogyan, hogyan, amilyen, 
milyen, amiért, miért, amennyire, mennyire. 
Pl. a Nem tudtam, hol [kivel, hogyan] él típusú mondatokban 
 
s = mondat 
 
>>s<< = egyenes idézet 
 
v = verbum infinitum vagy a vele – mondattani szerepét tekintve – azonos értékű 
szócsoport 
 
v# = olyan határozószó , amely főnévi igenév 
 
v0 = személytelen ige, az ige személytelen alakja 
 
vess = létige esszív jelentésben. 
Pl. Van kenyér. Az orvos a rendelőjében volt. 
 
vposs = létige posszesszív jelentésben. 



Pl.: Péternek autója van. Mindenkinek volt munkája. Lesz pénzünk. 
 
vtat = műveltető ige 
Pl. Öltönyt varratott. 
Hívatta a titkárát. 
Égeti a gyertyát 
 
vmagát/magának = visszaható ige 
Pl.: gondoskodik magáról, csak magára hagyatkozhat 
 
v’ = bármely tetszőleges ige 
 
vp = az igének más szóval vagy szavakkal alkotott szerkezetei 
Pl.: állást foglal, bérbe vesz, zavarba hoz, melege van, ébren van, a sarkában van, 
szerencséje van 
 
n = a névszó nominatívusza, alanyesete 
 
n1-vp = ha a szerkezet függő tagjának bővítménye van, a vp előtt áll 
Pl.: őrségváltás van 
 
corr = rámutató szó 
 
alanyeset (nominatívusz) = - (nincs jel) a névszó n szimbóluma alsó index nélkül  
 
birtokos eset (genitívusz) = -nek, az apának a háza 
partitívusz = -ből, vesz a kenyérből 
részeshatározói eset (datívusz) = -nek, a fiúnak 
tárgyeset (akkuzatívusz) = -t; szereti a hazáját 
eszközhatározó eset (insztrumentális) = -vel, tollal ír 
-hoz (nagybetűvel) = -hoz, -hez, -höz 
-nak (nagybetűvel) = -nak, - nek 
-tól (nagybetűvel) = -tól, -től 
az egyalakú toldalékok kisbetűvel ki vannak írva 
Pl.: ért 
j változó, amely a birtokhoz járuló birtokos személyragokat jelöli, Pl. nj= házam, házad, ... 
 
jövő = jövő idő 
közbevetett = közbevetett szerkezet 
felk = felkiáltó mondat 
kérdő, kérdéskor = kérdő forma v. kérdő mondat 
hat = határozói igenév 
művelt = műveltető ige 
1. 2. 3. sz = első, második, harmadik személy 
többes = többes szám vagy vele mondattanilag azonos értékű mellérendelő szerkezet 
jelen = jelen idő 
 



tagadó, tagadáskor = tagadó alak, tagadó mondat 
perfor = performatív használatú ige, pl. esküszöm, ígérem 
felsz = felszólító mód 
mnévi = melléknévi igenév 
múlt = múlt idő 
gyűjtő = gyűjtőnév 
középf = középfok 
szenv = szenvedő alak 
uzuálisan = szokványosan 
cop = kopula 
 
1, 2, 3 = indexek 
 
d 
d1 = olyan határozószó , amely a cselekvés kiindulópontját jelöli 
d2 = olyan határozószó , amely a cselekvés végpontját jelöli 
d3 = olyan határozószó , amely a cselekvés helyét (lokációját) jelöli 
n1 v d1= felültette a kisfiút az ágyon 
 
<  > = lexikográfiai értelmezések 
 
|| = transzformáció 
Pl. n1 v n2t n3vel || n1 v n3t n2ra: vajjal keni a kenyeret, vajat ken a kenyérre 
 
X fakultatív szóalak vagy morféma 
Pl. Az apa azt mondta (nekem), hogy nem tér vissza. Ön későn ébresztett engem. 
 
{  } =  
 
x <y> = y magyarázatul szolgál x hez 
Pl.: n1 v n2ből <n2 – tankönyv> 
 
x ’y’ = x jelentésnek y a lexikográfiai értelmezése 

  



A 
a fejébe ver 

1. n1 n2nek _ a fejébe ver (azt) (hogy) rel s 

a fejére húzza a takarót 
1. n1 a fejére húzza a takarót 

a hatalmába kerül 
1. n1 a hatalmába kerül n2nek _a vp 

a hatása alá kerül 
1. n1 n2nek _a <vminek> a hatása alá kerül 

a helyére áll 
1. n1 n2nek _a a helyére áll 

a javát akarja <vkinek> 
1. n1 n2nek _a a javát akarja <vkinek> 

a közelébe férkőzik 
1. n1 n2nek _a a közelébe férkőzik 

a levegőbe dobál 
1. n1 a levegőbe dobál n2t 

a levegőbe emel 
1. n1 a levegőbe emel n2t 

a magasba dobál 
1. n1 a magasba dobál n2t 

a magasba emelkedik 
1. n1 a magasba emelkedik 

a magasba repül 
1. n1 a magasba repül 

a nyomába ér 
1. n1 a nyomába ér n2nek 

a nyomában van 
1. n1 a nyomában van <vp 
2. n1 a nyomában van n2nek 

a sarkában van 
1. n1 a sarkában van <vp 



a semmibe vész 
1. n1 a semmibe vész 
2. n1 a semmibe vész d 
3. n1 a semmibe vész n2x3 

a sorsára hagy 
1. n1 a sorsára hagy n2t 

a száját tátja 
1. n1 a száját tátja 

a szavába vág 
1. n1 a szavába vág n2nek _a 

a szemére vet 
1. n1 a szemére vet n3(j)t n2nek 

a szívén visel <vmit> 
1. n1 a szívén visel <vmit> n2t 

a szívére vesz 
1. n1 a szívére vesz (azt) hogy s 
2. n1 a szívére vesz n2t 

a tudatáig hatol 
1. n2nek _a a tudatáig hatol n1 

a végéhez közeledik. 1. befejeződik 
1. n1 a végéhez közeledik. 1. befejeződik 

a végére jár <vminek> 
1. n1 n2nek _a a végére jár <vminek> 

a végét járja 
1. n1 a végét járja 

a víz felszínén marad 
1. n1 a víz felszínén marad 

abajgat 
1. n1 abajgat magát d 
2. n1 abajgat magát n2x2 
3. n1 abajgat n2t 

abba|hagy 
1. n1 abba|hagy n2t 

abbahagy 
1. n n1 abbahagy 



2. n1 abbahagy 
3. n1 abbahagy azzal hogy s 
4. n1 abbahagy d 
5. n1 abbahagy d hogy s 
6. n1 abbahagy n2t 
7. n1 ! abbahagy n2t 

abbahagyhat 
1. n n1 abbahagyhat 

abbamarad 
1. n1 abbamarad 

ábrándozik 
1. n1 ábrándozik 
2. n1 ábrándozik arról hogy s 
3. n1 ábrándozik arról hogy s || n1 v n (s)ról 
4. n1 ábrándozik n2ról 

ábrázol 
1. n1 ábrázol 
2. n1 ábrázol n2t 
3. n1 ábrázol n2t n3ben 
4. n1 ábrázol n2t n3ként 
5. n1 ábrázol n2t n3n 
6. n1 ábrázol n2t n3nek 

ácsol 
1. n1 ácsol n2t 
2. n1 ácsol n2t n3ből 

ad 
1. ahogy (azt) ad n1 s 
2. n1 ad 
3. n1 ad a t 
4. n1 ad az asztalra n2t 
5. n1 ad d2 n2t 
6. n1 ad d3 n2t 
7. n1 ad magát a nek <s-s (a ), s> 
8. n1 ad magát n2nek <s-s (a ), s> 
9. n1 ad n2nek 
10. n1 ad n2nek (azt) (hogy) rel s 
11. n1 ad n2nek n3ra valót 
12. n1 ad n2nek n3t 
13. n1 ad n2nek n3t n3 
14. n1 ad n2nek n3ért 
15. n1 ad n2nek v# n3 
16. n1 ad n2t 



17. n1 ad n2t a áron <d, a áron – többnyire nem összegszerű érték> 
18. n1 ad n2t a áron n4nek 
19. n1 ad n2t d 
20. n1 ad n2t d <d, a áron – többnyire nem összegszerű érték> 
21. n1 ad n2t d <d, n3 – ár, érték> 
22. n1 ad n2t d n4nek 
23. n1 ad n2t férjhez 
24. n1 ad n2t n2be <n3 – cselekvés> 
25. n1 ad n2t n2nek <n3 – cél> 
26. n1 ad n2t n2ra <n3 – cselekvés> 
27. n1 ad n2t n3be 
28. n1 ad n2t n3ből 
29. n1 ad n2t n3d 
30. n1 ad n2t n3hoz 
31. n1 ad n2t n3hoz, n1 v n2t és n3t 
32. n1 ad n2t n3n <n3 – a küldés módja> 
33. n1 ad n2t n3nek 
34. n1 ad n2t n3nek n4be 
35. n1 ad n2t n3nek n4ra 
36. n1 ad n2t n3nek n4ül 
37. n1 ad n2t n3ra 
38. n1 ad n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
39. n1 ad n2t n3ra <n3 – cél> 
40. n1 ad n2t n3ra <n3 – időpont, dátum> 
41. n1 ad n2t n3ra <n3 – időtartam> 
42. n1 ad n2t n3x1 
43. n1 ad n2t n3x2 
44. n1 ad n2t n3x3 
45. n1 ad n2t n3ért <d, n3 – ár, érték> 
46. n1 ad n2t n3ért <n3 – többnyire összegszerű érték> 
47. n1 ad n2t n3ért <n3 – ár> 
48. n1 ad n2t n3ért n4nek 

49. n1 ad n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 
50. n1 ad n2t n4nek n3ért 
51. n1 ad n2t v# <n2 – személy> 
52. n1 ad n2t, n1 v n2t n3ra 
53. n1 ad n2x2 n2t 
54. n1 ad n3be n2t 
55. n1 ad n3be n2t <n3 – bér, használat> 

56. n1 ad n3nek _a ← n2jt 
57. n1 ad n3nek n2t 
58. n1 ad n3ra n2t 
59. n1 ad v# n2t 
60. n1 ad v# n3nek 
61. n1 n2x3 n2t 

ad <hangot> 



1. n1 ad <hangot> n2t 

adakozik 
1. n1 adakozik n2 javára 

adaptál 
1. n1 adaptál n2t 
2. n1 adaptál n3ben n2t 

adatik 
1. n1 adatik n2nek 
2. n1 adatik n2nek (az) hogy s 

adódik 
1. n1 adódik 
2. n1 adódik n2ből 
3. n1 adódik n2re 
4. n1 corr adódik’ rel s 
5. n2nek adódik n1j <n1 – alkalom, mód, lehetőség, …> 
6. n3ből adódik (az) hogy s 

adogat 
1. n1 adogat 
2. n1 adogat n2t 

adományoz 
1. n1 adományoz n2t n3nek 
2. n1 adományoz n2t n3ra 
3. n1 adományoz n3nek n2t 

ágaskodik 
1. n1 ágaskodik 
2. n1 ágaskodik d 
3. n1 ágaskodik n2be <n2 – sor, kör, …> 
4. n1 ágaskodik n2ra 
5. n1 ágaskodik n2x1 
6. n1 ágaskodik n2x2 
7. n1 ágaskodik n2x3 

ágazik 
1. n1 ágazik d 
2. n1 ágazik n2x2 

aggaszt 
1. n1 aggaszt (az) hogy s 
2. n1 aggaszt n2t 
3. n1 aggaszt n2t n3ben 
4. n1 aggaszt n2t n3ből 
5. n1 aggaszt n3t 



6. n1t aggaszt (az) (hogy) rel s 
7. n1t aggaszt (az) conj s <conj – hogy, ha> 

aggodalmaskodik 
1. n1 aggodalmaskodik nehogy s 

aggódik 
1. n1 (azon) aggódik (hogy) rel s 
2. n1 aggódik 
3. n1 aggódik conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
4. n1 aggódik hogy s 
5. n1 aggódik magát 
6. n1 aggódik n2 miatt <n2 – esemény> 
7. n1 aggódik n2 miatt <n2 – személy, tény, esemény> 
8. n1 aggódik n2 miatt <n2 – többnyire személy> 
9. n1 aggódik n2ért 
10. n1 aggódik n2ért <n2 – személy, tény, esemény> 
11. n1 aggódik n2ért <n2 – többnyire személy> 
12. n1 aggódik nehogy s 

agitál 
1. n1 agitál n2t 

ágyat vet 
1. n1 ágyat vet 
2. n1 ágyat vet n2nek 
3. n1 ágyat vet n2nek n3x3 

ágyaz 
1. n1 ágyaz n2nek 
2. n1 ágyaz n2nek n3x3 

agyon|ver 
1. n1 agyon|ver n2t 
2. n1 agyon|ver n2t n3vel 

agyonhajszol 
1. n1 agyonhajszol n2t 

agyonlő 
1. n1 agyonlő n2t 
2. n1 agyonlő n2t n3vel 
3. n1 agyonlő n2t n3ért 

agyonlövet 
1. n1 agyonlövet n2t 
2. n1 agyonlövet n2t n3vel 
3. n1 agyonlövet n2t n3ért 



agyonver 
1. n1 agyonver n2t 

agyonnyom 
1. n1 agyonnyom n2t 
2. n1 agyonnyom n3vel n2t 

áhítoz 
1. n1 áhítoz n2 után 
2. n1 áhítoz n2t 

áhítozik 
1. n1 áhítozik arra hogy s 
2. n1 áhítozik n2ra 

ajándékoz 
1. n1 ajándékoz n2t n3nek 
2. n1 ajándékoz n2t n3nek n4be 
3. n1 ajándékoz n2t n3nek n4ra 
4. n1 ajándékoz n2t n3nek n4ül 

ajánl 
1. ahogy (azt) ajánl n1 s 
2. ahogy(an) azt ajánl n1 s 
3. n1 (azt) ajánl hogy s 
4. n1 ajánl (azt) (hogy) s 
5. n1 ajánl (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t 
6. n1 ajánl (azt) (hogy) s n3nek 
7. n1 ajánl (azt) hogy s 
8. n1 ajánl (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
9. n1 ajánl (azt) hogy s <a címzett a cselekvő> 
10. n1 ajánl (azt) hogy s n3nek 
11. n1 ajánl n (s)t || n1 v (azt) (hogy) s 
12. n1 ajánl n2nek (azt) (hogy) s 
13. n1 ajánl n2nek (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n2nek 
14. n1 ajánl n2nek (azt) hogy s 
15. n1 ajánl n2nek (azt) „s” 
16. n1 ajánl n2t 
17. n1 ajánl n2t <a szubjektum a cselekvő> 
18. n1 ajánl n2t mint n3t 
19. n1 ajánl n2t n3be <n3 – politikai, társadalmi szervezet> 
20. n1 ajánl n2t n3nek 
21. n1 ajánl n2t n3nek <n3 – tisztség> 
22. n1 ajánl n2t n3ra <n3 – beosztás, tisztség, státuszhely, állás, …> 
23. n1 ajánl n2t n3x2 
24. n1 ajánl n3nek n2t 
25. n1 ajánl „s” 
26. n1 ajánl „s” n3nek 



ajánlója <vkinek> 
1. n1 ajánlója <vkinek> n2nek _az ajánlója 
2. n1 ajánlója <vkinek> n2nek _az ajánlója n3be 
3. n1 ajánlója <vkinek> n2t 

akad 
1. akad olyasmi, valami rel s 
2. a n1 akad n2hoz 
3. n1 akad 
4. n1 akad d 
5. n1 akad n2 számára 
6. n1 akad n2be 
7. n1 akad n2be n3vel 
8. n1 akad n2nek 
9. n1 akad n2ra 
10. n1 akad n2re 

11. n1 akad n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
12. n1 akad n2x3 
13. n1 nem akad n2ra <n2 – jó bolond, gyenge legény, olyan, …> 
14. n2 akad a n1ra 
15. n2 akad magát n1vel 
16. olyasmi rel s akad n2 számára 
17. olyasmi rel s akad n2nek 
18. valami rel s akad n2 számára 
19. valami rel s akad n2nek 
20. ~ n2 akad magát n1vel 

akadályoz 
1. n1 akadályoz 
2. n1 akadályoz n2t 
3. n1 akadályoz n2t n3ben 

4. n1 akadályoz n2t n3ben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 
5. n1 akadályoz n2t n3ben <n3 – n2 cselekedete> 

6. n1 akadályoz n2t n3jben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

7. n1 akadályoz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
8. n1 akadályoz n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
9. n1 akadályoz n2t v#, n1 v n2t (v#)ben 

akar 
1. n1 akar (azt) hogy s 
2. n1 akar a 
3. n1 akar n2t 
4. n1 akar n2t n3nek 

5. n1 akar n2t n3nek || n1 azt v hogy s (n3 a (n2)) || n1 v n3nek _a ← n2jt 
6. n1 akar n2t n3től 
7. n1 akar v# 
8. n1 akar v# n2x2 



9. n1 azt akar hogy s 
10. n1 corr v’ rel akar 
11. n1 nem akar v# 

akaszkodik 
1. n1 akaszkodik n2be 
2. n1 akaszkodik n2be n3vel 

alá van rendelve 
1. n1 alá van rendelve n2nek 

alá|csúszik 
1. n1 alá|csúszik d <az észlelő mozgásban van> 
2. n1 alá|csúszik n2x2 <az észlelő mozgásban van> 

alá|ereszkedik 
1. n1 alá|ereszkedik 
2. n1 alá|ereszkedik d 
3. n1 alá|ereszkedik n2n 
4. n1 alá|ereszkedik n2ra 
5. n1 alá|ereszkedik n2x1 
6. n1 alá|ereszkedik n2x2 

alá|omlik 
1. n1 alá|omlik n2ben 
2. n1 alá|omlik n2ig 
3. n1 alá|omlik n2ra 

aláaknáz 
1. n1 aláaknáz n3t 

aláás 
1. n1 aláás n2t 

2. n1 aláás n2t n3(j)vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 aláás n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 

alacsonyabb beosztásba helyez 
1. n1 alacsonyabb beosztásba helyez n2t 
2. n1 alacsonyabb beosztásba helyez n2t <n3ért/n3 miatt> 

aláfest 
1. n1 aláfest n2t 

aláhúz 
1. n1 aláhúz n2t 
2. n1 aláhúz n2t <d/n3ben, d/n3ben> 
3. n1 aláhúz n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 aláhúz n2t n3vel <n3 – mód> 



aláír 
1. n1 aláír 
2. n1 aláír (azt) hogy s <s – az n1 aláírásával igazolt tény> 
3. n1 aláír n2n <n2 – név> 
4. n1 aláír n2t 
5. n1 aláír n2t n3vel 
6. n1 aláír n2vel <n2 – íróeszköz> 

aláírat 
1. n1 aláírat n2t 
2. n1 aláírat n2t n3hoz 
3. n1 aláírat n2t n3nek 

aláírja a nevét 
1. n1 aláírja a nevét 
2. n1 aláírja a nevét d 
3. n1 aláírja a nevét n2x3 

alakít 
1. n1 alakít n2ben <n2 – előadás v. színmű> 
2. n1 alakít n2ben <n2 – színház> 
3. n1 alakít n2t 
4. n1 alakít n2t n3 alapján 
5. n1 alakít n2t n3 szerint 
6. n1 alakít n2t n3ből 
7. n1 alakít n2t n3n <n2 – zenemű, n3 – hangszer> 
8. n1 alakít n2t n3ra alapozva 
9. n1 alakít n2t n3vé 
10. n1 alakít n3vé n2t 

alakul 
1. n1 alakul 
2. n1 alakul d 
3. n1 alakul n2ből 
4. n1 alakul n2vé 

alapít 
1. n1 alapít n2t 
2. n1 alapít n2t d 
3. n1 alapít n2t d <d, n3 – idő> 
4. n1 alapít n2t n3ből 
5. n1 alapít n2t n3x <d, n3 – idő> 
6. n1 alapít n2t n3x3 

alapoz 
1. n1 alapoz n2t 
2. n1 alapoz n3ra n2t 
3. n1 alapoz n3t 



4. n1 alapoz n3t n4vel 
5. n1 alapoz n3vel n2t 

alapul 
1. n1 alapul n2n 
2. n2 alapul n3n 

alárendel 
1. n1 alárendel n2t 
2. n1 alárendel n3nek n2t 
3. n1 vn n2t 

aláveti magát 
1. n1 aláveti magát n2nek _a vp 

alázuhan 
1. n1 alázuhan n2x2 

áld 
1. n1 áld n2t 
2. n1 áld n2t hogy s 

áldoz 
1. n1 áldoz n2t 
2. n1 áldoz n2t (azért) hogy s 
3. n1 áldoz n2t n3 érdekében 
4. n1 áldoz n2t n3ra 
5. n1 áldoz n2t n3ért 
6. n1 áldoz n3nek n2t 
7. n1 áldoz n3ra n2t 

alig látszik ki <vmiből> 
1. n1 alig látszik ki <vmiből> n2nből 

alkalma van 
1. n1nek alkalma van v# 

alkalmatlankodik 
1. n1 alkalmatlankodik n3nek 

alkalmaz 
1. n1 alkalmaz n2ben n2t 
2. n1 alkalmaz n2t 
3. n1 alkalmaz n2t (azért) hogy s 
4. n1 alkalmaz n2t (hogy) s 
5. n1 alkalmaz n2t mint n3t 
6. n1 alkalmaz n2t n2ra <n3 – cél> 
7. n1 alkalmaz n2t n3be 
8. n1 alkalmaz n2t n3ben 



9. n1 alkalmaz n2t n3hoz 
10. n1 alkalmaz n2t n3ként 
11. n1 alkalmaz n2t n3nek 
12. n1 alkalmaz n2t n3nek a megfékezésére 
13. n1 alkalmaz n2t n3ra 
14. n1 alkalmaz n2t n3vel szemben 
15. n1 alkalmaz n2t n3x2 
16. n1 alkalmaz n3ben n2t 

alkalmazásban van 
1. n1 alkalmazásban van 
2. n1 alkalmazásban van d 
3. n1 alkalmazásban van n2x3 

alkot 
1. n1 alkot 
2. n1 alkot n2t 
3. n1 alkot n2t n3ből 

alkudik 
1. n1 alkudik 
2. n1 alkudik n2 miatt 
3. n1 alkudik n2n 
4. n1 alkudik n2ról 
5. n1 alkudik n2vel 
6. n1 alkudik n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
7. n1 alkudik n2ért 

alkudozik 
1. n1 alkudozik 
2. n1 alkudozik (arról) (hogy) rel s 
3. n1 alkudozik n2 miatt 
4. n1 alkudozik n2n 
5. n1 alkudozik n2ról 
6. n1 alkudozik n2vel 
7. n1 alkudozik n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
8. n1 alkudozik n2ért 

alkuszik 
1. n1 alkuszik 
2. n1 alkuszik n2 miatt 
3. n1 alkuszik n2n 
4. n1 alkuszik n2ról 
5. n1 alkuszik n2vel 
6. n1 alkuszik n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
7. n1 alkuszik n2ért 

áll 



1. n1 áll 
2. n1 áll (azt) conj s <conj ha (a)mikor> 
3. n1 áll (azt) hogy s <s tagadó v. kérdő> 
4. n1 áll a pózban 
5. n1 áll d 
6. n1 áll d <d, a – állapot, d, a – állapot> 
7. n1 áll d <d, n2 – helyzet> 
8. n1 áll d <d, n2 – mód> 
9. n1 áll d n2n 
10. n1 áll d3 
11. n1 áll lábra 
12. n1 áll n2 
13. n1 áll n2 felé d <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
14. n1 áll n2 felé n3vel 
15. n1 áll n2 felé n3vel <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
16. n1 áll n2 óta 
17. n1 áll n2be <n2 – sor, kör, …> 
18. n1 áll n2ben 
19. n1 áll n2ben n3ként 
20. n1 áll n2ből 
21. n1 áll n2hoz 
22. n1 áll n2hoz d <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
23. n1 áll n2hoz n3vel <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
24. n1 áll n2ig 
25. n1 áll n2n 
26. n1 áll n2n <n2 – láb, lábujjhegy, térd, kéz, fej, …> 

27. n1 áll n2nek _a ← pózában 
28. n1 áll n2nek _a pártján 
29. n1 áll n2nek _az oldalán 
30. n1 áll n2nek d <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
31. n1 áll n2nek n3vel 
32. n1 áll n2nek n3vel <n3 – hát, arc, …, d – oldalvást, szemben, …> 
33. n1 áll n2ra <n2 – cél> 
34. n1 áll n2ra <n2 – láb, mancs, n1 testrésze> 
35. n1 áll n2ra <n2 – nap, fény, …> 
36. n1 áll n2ra n3vel <n3 – láb, …> 
37. n1 áll n2t 
38. n1 áll n2x 
39. n1 áll n2x <d, n2 – mód> 
40. n1 áll n2x <v – cop> 
41. n1 áll n2x1 
42. n1 áll n2x2 
43. n1 áll n2x2 <d, n2 – helyzet> 
44. n1 áll n2x3 
45. n1 áll n2x3 n3vel <n3 – láb, tappancs, …> 
46. n1 áll n2ért d 
47. n1 áll n2ért n3vel 



48. n1 áll n3x3 
49. n1 áll v# 
50. n1 áll v# || n1 v n (v#)ra 
51. n1 lábra áll 
52. n3 áll n1vel d 
53. n3 áll n1vel kapcsolatban d 
54. n3 áll n1vel kapcsolatban n2x 
55. n3 áll n1vel n2x 

áll <’meghatározott viszonyban van vmivel’> 
1. n1 áll <’meghatározott viszonyban van vmivel’> n2x 

áll a kezében 
1. n2 d n1nek _a <vhogyan> áll a kezében 

állapotba kerül 
1. n1 a <vmilyen> állapotba kerül 

állásaiból kivert 
1. n1 állásaiból kivert n2t 

állásban van 
1. n1 állásban van 
2. n1 állásban van d 
3. n1 állásban van n2x3 

állást foglal 
1. n1 állást foglal n2 ellen 
2. n1 állást foglal n2 mellett 

állást vállal 
1. n1 állást vállal a v 
2. n1 állást vállal d 
3. n1 állást vállal n3x3 

állít 
1. n1 állít (azt) hogy s 
2. n1 állít egymáshoz n2t <n2 – többes> 
3. n1 állít egymásnak n2t <n2 – többes> 
4. n1 állít n2t 
5. n1 állít n2t <n2 – többes> 
6. n1 állít n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
7. n1 állít n2t d 
8. n1 állít n2t n2x2 
9. n1 állít n2t n3 elé n4 miatt 
10. n1 állít n2t n3 elé n4ért 
11. n1 állít n2t n3 számára 
12. n1 állít n2t n3be 
13. n1 állít n2t n3be <n3 – alakzat> 



14. n1 állít n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
15. n1 állít n2t n3ből 
16. n1 állít n2t n3hoz 
17. n1 állít n2t n3nek 
18. n1 állít n2t n3ra 
19. n1 állít n2t n3ra <n3 – cél> 
20. n1 állít n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
21. n1 állít n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
22. n1 állít n2t n3ról n4ra 
23. n1 állít n2t n3vel <n3 – mérték> 
24. n1 állít n2t n3x1 
25. n1 állít n2t n3x2 
26. n1 állít n2t n3x3 
27. n1 állít n3 elé n2t 
28. n1 állít „s” 

állni hagy 
1. n1 állni hagy n2t 

állományba vesz 
1. n1 állományba vesz n2t 

állomásozik 
1. n1 állomásozik d 
2. n1 állomásozik n3x3 

állva marad 
1. n1 állva marad 

álmodik 
1. n1 álmodik (azt) hogy s 
2. n2 álmodik n1ról 

álmodozik 
1. n1 álmodozik 
2. n1 álmodozik arról hogy s 
3. n1 álmodozik arról hogy s || n1 v n (s)ról 
4. n1 álmodozik n2ról 

álmosít 
1. n1 álmosít 

álmot lát 
1. n2 a álmot lát 

alszik 
1. n1 alszik 
2. n1 alszik d 



3. n1 alszik n2ben 
4. n1 alszik n2x3 

általánosít 
1. n1 általánosít 
2. n1 általánosít n2t 

alulmarad 
1. n1 alulmarad 
2. n1 alulmarad n2ben <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
3. n1 alulmarad n2ben <n2 – játék> 
4. n1 alulmarad n2n <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
5. n1 alulmarad n2vel szemben 
6. n1 alulmarad n2x <n2 – mód> 

amennyiben marad 
1. n1 amennyiben marad 

amputál 

1. n1 amputál n3nek _a ← n2jt 

annak a veszélye fenyeget 
1. (annak a) annak a veszélye fenyeget hogy s 
2. (az a) annak a veszélye fenyeget hogy s 
3. annak a annak a veszélye fenyeget hogy s 
4. az a annak a veszélye fenyeget hogy s 

anyakönyvez 
1. n1 anyakönyvez n2t 

apad 
1. n1 apad 
2. n1 apad a ra 
3. n1 apad n2ra 
4. n1 apad n3ról n2ra 
5. n1nek _az _ára apad<<n1 – áru> 
6. n1nek _az _ára apad n1 – ár v 

ápol 
1. n1 ápol n2t 

aprít 
1. n1 aprít n2t 
2. n1 aprít n2t n3be 
3. n1 aprít n2t n3ra 
4. n1 aprít n2t n3vel 

árad 
1. n1 árad 



2. n1 árad d 
3. n1 árad d1 
4. n1 árad d2 
5. n1 árad n2 mellett 
6. n1 árad n2ből 
7. n1 árad n2jből 
8. n1 árad n2n 
9. n1 árad n2n keresztül 
10. n1 árad n2x1 
11. n1 árad n2x2 
12. n1 árad n2x3 
13. n2 árad d 
14. n2 árad n1ből 
15. n2 árad n1ról 
16. n2 árad n1x1 

áramlik 
1. n1 áramlik d 
2. n1 áramlik n2 mellett 
3. n1 áramlik n2n 
4. n1 áramlik n2n keresztül 
5. n1 áramlik n2x1 
6. n1 áramlik n2x2 

aránylik 
1. n1 aránylik n2hoz d 

áraszt 
1. n1 áraszt n2jben, n1j v n1t 
2. n1 áraszt n2jből, n1j v n1t 
3. n1 áraszt n2t 

arat 
1. n1 arat 
2. n1 arat a n2t 
3. n1 arat n2t 
4. n1 arat n2t <n2 – lekaszált tárgy> 
5. n1 arat n2t <n2 – végtermék> 
6. n1 arat n2t n3ben 
7. n1 arat n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
8. n1 arat n2t n3n 
9. n1 arat n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
10. n1 arat n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
11. n1 arat n2t n3vel 
12. n1 arat n2vel 

árat fizet 
1. n1 a <vmilyen> árat fizet n3ért 



arcot vág 
1. n1 a <vmilyen> arcot vág 

árt 
1. n1 árt n2nek 

áruba bocsát 
1. n1 áruba bocsát n2t 

árul 
1. n1 árul d 
2. n1 árul n2t 
3. n1 árul n2t d <d, n3 – érték> 
4. n1 árul n2t n3 értékben <n3 – az ellenérték összege> 
5. n1 árul n2t n3nek 
6. n1 árul n2t n3nek <n2 – többnyire személy> 
7. n1 árul n2t n3x <n3 – az árusítás módja> 
8. n1 árul n2t n3ért <d, n3 – érték> 
9. n1 árul n2t és n3x2 került <n2 – többnyire személy> 
10. n1 árul n2x3 

árulkodik 
1. n1 (azt) hogy s n3nek 
2. n1 árulkodik (arról) hogy s 
3. n1 árulkodik n2ról 

árusít 
1. n1 árusít d 
2. n1 árusít n2t 
3. n1 árusít n2t a áron 
4. n1 árusít n2t d <d, n3 – érték> 
5. n1 árusít n2t n3 értékben <n3 – az ellenérték összege> 
6. n1 árusít n2t n3nek 
7. n1 árusít n2t n3nek <n2 – többnyire személy> 
8. n1 árusít n2t n3x <n3 – az árusítás módja> 
9. n1 árusít n2t n3ért 
10. n1 árusít n2t n3ért <d, n3 – érték> 
11. n1 árusít n2t és n3x2 került <n2 – többnyire személy> 
12. n1 árusít n2x3 
13. n3 árusít n1t 

ás 
1. n1 ás n2t 
2. n1 ás n2t d 
3. n1 ás n2t n3n 
4. n1 ás n2t n3n keresztül 
5. n1 ás n2t n3n át 
6. n1 ás n2t n3vel 



7. n1 ás n2t n3x1 
8. n1 ás n2t n3x2 
9. n1 ás n2t n3x3 

ásít 
1. n1 ásít 

ásogat 
1. n1 ásogat d 
2. n1 ásogat n2x3 

asszociál 
1. n1 asszociál n2t <n2 – többes> 
2. n1 asszociál n2t n3vel 
3. n1 asszociál n2t n3vel n4 alapján 
4. n1 asszociál n2t n4 alapján 

át|ad 
1. n1 át|ad n2t 
2. n1 át|ad n2t d 
3. n1 át|ad n2t n3nek 
4. n1 át|ad n2t n3ra <n3 – időtartam> 
5. n1 át|ad n2t n3x2 
6. n1 át|ad n2t n3ért <n3 – ár> 
7. n1 át|ad n3nek n2t 
8. n1 át|ad n3ra n2t 
9. n1 át|ad n2t ajándékba emlékbe 
10. n1 át|ad n2t ajándékba emlékül 
11. n1 át|ad n2t ajándékul emlékbe 

át|alakít 
1. n1 át|alakít n2t 
2. n1 át|alakít n2t n3vé 
3. n1 át|alakít n3vé n2t 

át|alakul 
1. n1 át|alakul n2vé 

át|állít 
1. n1 át|állít n2t 
2. n1 át|állít n2t d 
3. n1 át|állít n2t n3ról n4ra 
4. n1 át|állít n2t n3vel <n3 – mérték> 
5. n1 át|állít n2t n3x2 

át|cikázik 
1. n1 át|cikázik d 
2. n1 át|cikázik n2n 



3. n1 át|cikázik n2x3 

át|csap 
1. n1 át|csap n2be 

át|enged 
1. n1 át|enged n2t 
2. n1 át|enged n2t d 
3. n1 át|enged n2t n3n 
4. n1 át|enged n2t n3n keresztül 
5. n1 át|enged n2t n3n át 
6. n1 át|enged n2t n3x2 

át|fordít 
1. n1 át|fordít n2t 
2. n1 át|fordít n2t d 
3. n1 át|fordít n2t n3x2 

át|fut 
1. n1 át|fut 
2. n1 át|fut d 
3. n1 át|fut n2 mellett 
4. n1 át|fut n2n 
5. n1 át|fut n2n keresztül 
6. n1 át|fut n2n át 
7. n1 át|fut n2x1 n3y2 
8. n1 át|fut n2x2 
9. n1 át|fut n2x3 

át|fűt 
1. n1 át|fűt n2t 
2. n1 át|fűt n2t n3vel 

át|hajt 
1. n1 át|hajt n2t 
2. n1 át|hajt n2t d 
3. n1 át|hajt n2t n3n 
4. n1 át|hajt n2t n3n keresztül 
5. n1 át|hajt n2t n3x1 
6. n1 át|hajt n2t n3x2 

át|halad 
1. n1 át|halad d 
2. n1 át|halad n2n 
3. n1 át|halad n2x3 

át|hatol 
1. n1 át|hatol n2n 



át|helyez 
1. n1 át|helyez n2t 
2. n1 át|helyez n2t d 
3. n1 át|helyez n2t d n4vel <n4 – távolság> 
4. n1 át|helyez n2t n3be 
5. n1 át|helyez n2t n3x1 
6. n1 át|helyez n2t n3x2 
7. n1 át|helyez n2t n3x2 n4vel <n4 – távolság> 

át|hord 
1. n1 át|hord n2t 
2. n1 át|hord n2t d 
3. n1 át|hord n2t n3ben 
4. n1 át|hord n2t n3n 
5. n1 át|hord n2t n3x1 
6. n1 át|hord n2t n3x2 

át|hoz 
1. n1 át|hoz n2t 
2. n1 át|hoz n2t d 
3. n1 át|hoz n2t n3ben 
4. n1 át|hoz n2t n3n 
5. n1 át|hoz n2t n3x1 
6. n1 át|hoz n2t n3x2 

át|irányít 
1. n1 át|irányít n2t 
2. n1 át|irányít n2t d 
3. n1 át|irányít n2t n3n 
4. n1 át|irányít n2t n3n keresztül 
5. n1 át|irányít n2t n3n át 
6. n1 át|irányít n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 át|irányít n2t n3x2 

át|írat 
1. n1 át|írat n2t n3ra 

át|ismétel 
1. n1 át|ismétel n2t 

át|jön 
1. n1 át|jön n2n 

át|jut 
1. n1 át|jut d 
2. n1 át|jut n2n 
3. n1 át|jut n2x2 



át|kártyázik 
1. n1 át|kártyázik n2t 

át|kerül 
1. n1 át|kerül d 
2. n1 át|kerül n2x1 
3. n1 át|kerül n2x2 

át|költözik 
1. n1 át|költözik 
2. n1 át|költözik d 
3. n1 át|költözik n2x1 
4. n1 át|költözik n2x2 

át|költöztet 
1. n1 át|költöztet n2t 
2. n1 át|költöztet n2t d 
3. n1 át|költöztet n2t n3n 
4. n1 át|költöztet n2t n3nek 
5. n1 át|költöztet n2t n3vé 
6. n1 át|költöztet n2t n3x1 
7. n1 át|költöztet n2t n3x2 

át|másol 
1. n1 át|másol n2t 
2. n1 át|másol n2t d 
3. n1 át|másol n2t n2x1 
4. n1 át|másol n2t n2x2 
5. n1 át|másol n2t n3ra 

át|mászik 
1. n1 át|mászik 
2. n1 át|mászik d 
3. n1 át|mászik n2n 
4. n1 át|mászik n2n keresztül 
5. n1 át|mászik n2n át 
6. n1 át|mászik n2x1 
7. n1 át|mászik n2x2 
8. n1 át|mászik n2ért <n2 – cél> 
9. n1 vn2x1 n3y2 

át|megy 
1. ap n1 át|megy n3 mellett 
2. n1 át|megy d 
3. n1 át|megy n2 mellett 
4. n1 át|megy n2n 
5. n1 át|megy n2x2 



át|melegít 
1. n1 át|melegít n2t 
2. n1 át|melegít n2t n3vel 

át|mos 
1. n1 át|mos n2t 

át|néz 
1. n1 át|néz n2t 

át|ölel 

1. n1 át|ölel n2nek _a ← n3j 
2. n1 át|ölel n2t 

3. n1 át|ölel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 át|ölel n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 

át|öltözik 
1. n1 át|öltözik 
2. n1 át|öltözik n2be 
3. n1 át|öltözik n2hoz 
4. n1 át|öltözik n2nek 

át|önt 
1. n1 át|önt n2t 
2. n1 át|önt n2t n3be 
3. n1 át|önt n2t n3ből 

át|passzol 
1. n1 át|passzol n2t n3nek 

át|plántál 
1. n1 át|plántál n2t 
2. n1 át|plántál n2t n3be 
3. n1 át|plántál n2t n3ből 

át|sakkozik 
1. n1 át|sakkozik n2t 

át|siklik 
1. n1 át|siklik n2n 

át|suhan 
1. n1 át|suhan d 
2. n1 át|suhan n2 mellett 
3. n1 át|suhan n2n 
4. n1 át|suhan n2x1 n3y2 
5. n1 át|suhan n2x2 

át|szalad 



1. n1 át|szalad d 
2. n1 át|szalad n2 mellett 
3. n1 át|szalad n2n 
4. n1 át|szalad n2n keresztül 
5. n1 át|szalad n2n át 
6. n1 át|szalad n2x1 n3y2 
7. n1 át|szalad n2x2 

át|tér 
1. n1 át|tér n2ra 
2. n1 át|tér n2ról n3ra 

át|terel 
1. n1 át|terel n2t 
2. n1 át|terel n2t d 
3. n1 át|terel n2t n3n 
4. n1 át|terel n2t n3n keresztül 
5. n1 át|terel n2t n3x1 
6. n1 át|terel n2t n3x2 

át|terelődik 
1. n1 át|terelődik n2ról n3ra 

át|terjed 
1. n1 át|terjed d 
2. n1 át|terjed n2x1 
3. n1 át|terjed n2x2 

át|tesz 
1. n1 át|tesz n2t 
2. n1 át|tesz n2t d 
3. n1 át|tesz n2t n3be 
4. n1 át|tesz n2t n3ra 
5. n1 át|tesz n2t n3ról 
6. n1 át|tesz n2t n3x1 
7. n1 át|tesz n2t n3x2 

át|tölt 
1. n1 át|tölt n2t 
2. n1 át|tölt n2t n3be 
3. n1 át|tölt n2t n3ből 

át|tör 
1. n1 át|tör n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
2. n1 át|tör n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
3. n1 át|tör n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
4. n1 át|tör n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
5. n1 át|tör n2t n3vel 



át|töröl 
1. n1 át|töröl n2t 
2. n1 át|töröl n2t n3vel 

át|úszik 
1. n1 át|úszik 
2. n1 át|úszik d 
3. n1 át|úszik n2 után 
4. n1 át|úszik n2ben <n2 – úszásnem> 
5. n1 át|úszik n2jn 
6. n1 át|úszik n2n 
7. n1 át|úszik n2n <n2 – úszásnem> 
8. n1 át|úszik n2n át 
9. n1 át|úszik n2vel 
10. n1 át|úszik n2vel <n2 – úszásnem> 
11. n1 át|úszik n2x2 
12. n1 d 
13. n1 n2x1 

át|utazik 
1. ap n1 át|utazik n3 mellett 
2. n1 át|utazik d 
3. n1 át|utazik n2 mellett 
4. n1 át|utazik n2n 
5. n1 át|utazik n2x2 

át|vált 
1. n1 át|vált n2ra 
2. n1 át|vált n2t 
3. n1 át|vált n2t n3ra 
4. n1 át|vált n2t n3ra n4vel 
5. n1 át|vált n2t n3ért 
6. n1 át|vált n2t n3ért n4vel 
7. n1t át|vált n2 

át|változik 
1. n1 át|változik n2vé 

át|változtat 
1. n1 át|változtat n3vé n2t 

át|vesz 
1. n1 át|vesz n2t 
2. n1 át|vesz n2t ajándékba 
3. n1 át|vesz n2t d 
4. n1 át|vesz n2t emlékbe 
5. n1 át|vesz n2t emlékül 
6. n1 át|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 



7. n1 át|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
8. n1 át|vesz n2t n3ben 
9. n1 át|vesz n2t n3ből 
10. n1 át|vesz n2t n3től 
11. n1 át|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
12. n1 át|vesz n2t n3x1 

át|vezet 
1. n1 át|vezet n2t 
2. n1 át|vezet n2t d 
3. n1 át|vezet n2t n3 mellett 
4. n1 át|vezet n2t n3n 
5. n1 át|vezet n2t n3x1 
6. n1 át|vezet n2t n3x2 

át|visz 
1. n1 át|visz n2t 
2. n1 át|visz n2t d 
3. n1 át|visz n2t n3 mellett 
4. n1 át|visz n2t n3ben 
5. n1 át|visz n2t n3n 
6. n1 át|visz n2t n3x1 
7. n1 át|visz n2t n3x2 

át|vizsgál 
1. n1 át|vizsgál n2t 

átad 
1. n1 átad (azt) (hogy) rel s 
2. n1 átad (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 átad (azt) hogy s 
4. n1 átad (azt) hogy s n3nek 
5. n1 átad n2t 
6. n1 átad n2t d <d, n3 – ár, érték> 
7. n1 átad n2t n3ben 
8. n1 átad n2t n3nek 
9. n1 átad n2t n3ra 
10. n1 átad n2t n3ért <d, n3 – ár, érték> 
11. n1 átad n3nek n2t 
12. n1 átad n3nek n2t n4n keresztül 
13. n1 átad n3nek n2t n4nek _a közvetítésével 

átalakít 
1. n1 átalakít n2t 

átalakul 
1. n1 átalakul 



átáll 
1. n1 átáll n2hoz 
2. n1 átáll n2nek _az oldalára 

átállít 
1. n1 átállít n2t n3ra 

átballag 
1. n1 átballag d 
2. n1 átballag n2x1 
3. n1 átballag n2x2 

átbocsát 
1. n1 átbocsát n2t 
2. n1 átbocsát n2t magán 

átcsap 
1. n1 átcsap 
2. n1 átcsap n2be 
3. n1 átcsap n2ből n3be 
4. n1 átcsap n2ról n3ra 

átdob 
1. n1 átdob n2t d 
2. n1 átdob n2t n2x2 

átdolgoz 
1. n1 átdolgoz n2t 

átejt 
1. n1 átejt n2t 

átél 
1. n1 átél n2t 

átemel 
1. n1 átemel n2t 
2. n1 átemel n2t d 
3. n1 átemel n2t n3ben 
4. n1 átemel n2t n3n 
5. n1 átemel n2t n3x1 
6. n1 átemel n2t n3x2 

átenged 
1. n1 átenged n2t 
2. n1 átenged n2t magán 
3. n1 átenged n2t n3nek 
4. n1 átenged n2t n3x2 



átereszt 
1. n1 átereszt n2t 
2. n1 átereszt n2t magán 

átesik 
1. n1 átesik 
2. n1 átesik n2n 

átevickél 
1. n1 átevickél d 
2. n1 átevickél n2n 
3. n1 átevickél n2x2 

átfázik 
1. n1 átfázik 

átfér 
1. n1 átfér n2n 

átfog 
1. n1 átfog egymás n2jt 
2. n1 átfog egymást <n1 – többes> 

3. n1 átfog n2nek _a ← n3j 
4. n1 átfog n2t 
5. n1 átfog n2t n3jvel 

6. n1 átfog n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
7. n1 átfog n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 
8. n1 átfog n2t n3vel 

9. n1 átfog n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
10. n1 átfog n2t n3vel <n3 – szem, tekintet, ész, értelem, …> 

átformál 
1. n1 átformál n2t 

átfut 
1. n1 átfut n2n 
2. n1 átfut n2t 
3. n1 átfut n2t n3vel 

átgépel 
1. n1 átgépel n2t 

átgondol 
1. n1 átgondol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 átgondol (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 átgondol n2t 

áthalad 
1. n1 áthalad d 



2. n1 áthalad n2 mellett 
3. n1 áthalad n2n 
4. n1 áthalad n2n keresztül 
5. n1 áthalad n2n át 
6. n1 áthalad n2t mellett 
7. n1 áthalad n2x1 
8. n1 áthalad n2x2 
9. n1 áthalad n2x3 

áthelyez 
1. n1 áthelyez n2t 
2. n1 áthelyez n2t d 
3. n1 áthelyez n2t n3be 
4. n1 áthelyez n2t n3be n4ből 
5. n1 áthelyez n2t n3be n4ról 
6. n1 áthelyez n2t n3nek 
7. n1 áthelyez n2t n3ra 
8. n1 áthelyez n2t n3ra n4ből 
9. n1 áthelyez n2t n3ra n4ról 
10. n1 áthelyez n2t n3vé 
11. n1 áthelyez n2t n3x1 
12. n1 áthelyez n2t n3x2 

áthúz 
1. n1 áthúz n2t 
2. n1 áthúz n2t n3ből 
3. n1 áthúz n2t n3ról 
4. n1 áthúz n2t n3vel 

átír 
1. n1 átír n2t 
2. n1 átír n2t d 
3. n1 átír n2t n2x1 
4. n1 átír n2t n2x2 
5. n1 átír n2t n3be 
6. n1 átír n2t n3ra 

átjár 
1. n1 átjár n2t 

átjön 
1. n1 átjön d 
2. n1 átjön n2n 
3. n1 átjön n2n keresztül 
4. n1 átjön n2n n3vel 
5. n1 átjön n2n át 
6. n1 átjön n2x1 
7. n1 átjön n2x2 



átkarol 

1. n1 átkarol n2nek _a ← n3j 
2. n1 átkarol n2t 

3. n1 átkarol n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 átkarol n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 
5. n1 átkarol n2t n3 felől 
6. n1 átkarol n2t n3ról 

átkel 
1. n1 átkel d 
2. n1 átkel n2n 
3. n1 átkel n2x2 
4. n1 átkel n2x3 

átkel <vmely járművön, lovon> 
1. n1 átkel <vmely járművön, lovon> n2n 
2. n1 átkel <vmely járművön, lovon> n2n keresztül 
3. n1 átkel <vmely járművön, lovon> n2n n3vel 
4. n1 átkel <vmely járművön, lovon> n2n át 

átkokkal sújt 
1. n1 átkokkal sújt n2t 

átkoz 
1. n1 átkoz n2t 
2. n1 átkoz n2t n3ért 

átköt 
1. n1 átköt n2t 
2. n1 átköt n2t n3vel 

átkötöz 
1. n1 átkötöz n2t 
2. n1 átkötöz n2t n3vel 

átkutat 
1. n1 átkutat n2t 

2. n1 átkutat n3nek _a ← n2jt 

átlát 
1. n1 átlát (azt) (hogy) rel s 
2. n1 átlát n2t 

átlendít 
1. n1 átlendít n2t n3n 

átlép 
1. n1 átlép n2t 



átmásol 
1. n1 átmásol n2t 
2. n1 átmásol n2t n3be 
3. n1 átmásol n2t n3ra 

átmegy 
1. n1 átmegy 
2. n1 átmegy d 
3. n1 átmegy d, n2x – időpont 
4. n1 átmegy n2be 
5. n1 átmegy n2ből n3be 
6. n1 átmegy n2n 
7. n1 átmegy n2n <n2 – többnyire intézmény, iroda, …> 
8. n1 átmegy n2n keresztül 
9. n1 átmegy n2n n3vel 
10. n1 átmegy n2n át 
11. n1 átmegy n2ra 
12. n1 átmegy n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
13. n1 átmegy n2vel 
14. n1 átmegy n2x d, n2x – időpont 
15. n1 átmegy n2x1 
16. n1 átmegy n2x2 

17. n2nek _a ← n1j átmegy 

átmegy <úszva> 
1. n1 átmegy <úszva> n2n 

átminősít 
1. n1 átminősít n2t 
2. n1 átminősít n2t d 
3. n1 átminősít n2t n3nek 
4. n1 átminősít n2t n3vé 
5. n1 átminősít n2t n3x1 
6. n1 átminősít n2t n3x2 

átnéz 
1. n1 átnéz n2t 

átnyújt 
1. n1 átnyújt n2t 
2. n1 átnyújt n2t ajándékba emlékbe 
3. n1 átnyújt n2t ajándékba emlékül 
4. n1 átnyújt n2t ajándékul emlékbe 
5. n1 átnyújt n2t ajándékul emlékül 

átnyújt <ad vmit, többnyire egyik kézből a másikba, hivatalos körülmények között> 
1. n1 átnyújt <ad vmit, többnyire egyik kézből a másikba, hivatalos körülmények 
között> n2t n3nek 



átölel 
1. n1 átölel egymás n2jt 
2. n1 átölel egymást <n1 – többes> 

átöltöztet 
1. n1 átöltöztet n2t 
2. n1 átöltöztet n2t n3be 

átpártol 
1. n1 átpártol n2hoz 
2. n1 átpártol n2nek _az oldalára 

átragad 

1. n1nek _a ← n3j átragad n2ra 
2. n1nek _a n3j átragad n2ra <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
3. n1ra átragad n2 

4. n1ra átragad n3nek _a ← n2j 

átrendez 
1. n1 átrendez n2t 
2. n1 átrendez n2t d 
3. n1 átrendez n2t n3x1 
4. n1 átrendez n2t n3x2 

átsuhan 
1. n1 átsuhan n2n 

átszakít 
1. n1 átszakít n2t 

átszámít 
1. n1 átszámít n2t n3ra 

átszervez 
1. n1 átszervez n2t 
2. n1 átszervez n2t n3vé 

átszökik 
1. n1 átszökik n2hoz 

áttér 
1. n1 áttér n2ra 

áttör 
1. n1 áttör n2t 

2. n1 áttör n3nek _a ← n2jt 

3. n1 áttör n4nek _a ← n2jt n3vel 

áttör <’passzíroz’> 



1. n1 áttör <’passzíroz’> n2t 
2. n1 áttör <’passzíroz’> n2t n3n 

átugrik 
1. n1 átugrik 
2. n1 átugrik n2n 

átúszik 
1. n1 átúszik d 
2. n1 átúszik n2t 
3. n1 átúszik n2x2 

átutal 
1. n1 átutal n2t 
2. n1 átutal n2t n2ra 
3. n1 átutal n2t n3be 
4. n1 átutal n2t n3nek 
5. n1 átutal n2t n3x2 

átutaltat 
1. n1 átutaltat n2t 
2. n1 átutaltat n2t n3nek 
3. n1 átutaltat n2t n3x2 

átüt 
1. n1 átüt n2t 

2. n1 átüt n3nek _a ← n2jt 

3. n1 átüt n4nek _a ← n2jt n3vel 

átver 
1. n1 átver n2t 

átvesz 
1. n1 átvesz n2t 
2. n1 átvesz n2t <n2 – többnyire szokás v. szokványos cselekedet> 
3. n1 átvesz n2t n3 ellenében 
4. n1 átvesz n2t n3be 
5. n1 átvesz n2t n3ből 
6. n1 átvesz n2t n3ből <n3 – többnyire kéz> 
7. n1 átvesz n2t n3ra 
8. n1 átvesz n2t n3től 
9. n1 átvesz n2t n3től <n3 – élőlény> 

átvészel 
1. n1 átvészel n2t 

átvet 
1. n1 átvet n2t 



2. n1 átvet n2t d 
3. n1 átvet n2t n3ben 
4. n1 átvet n2t n3n 
5. n1 átvet n2t n3x1 
6. n1 átvet n2t n3x2 

átvezet 
1. n1 átvezet n2t 
2. n1 átvezet n2t n3be 
3. n1 átvezet n2t n3ra 

átvisz 
1. n1 átvisz n2t 
2. n1 átvisz n2t n3be 
3. n1 átvisz n2t n3be n4ből 
4. n1 átvisz n2t n3be n4ról 
5. n1 átvisz n2t n3ra 
6. n1 átvisz n2t n3ra n4ből 
7. n1 átvisz n2t n3ra n4ról 

átvizsgál 
1. n1 átvizsgál n2t 

avatkozik 
1. n1 avatkozik magát n2be 
2. n1 avatkozik n2be 

az a veszély fenyeget 
1. (annak a) az a veszély fenyeget hogy s 
2. (az a) az a veszély fenyeget hogy s 
3. annak a az a veszély fenyeget hogy s 
4. az a az a veszély fenyeget hogy s 

az idegeire megy <vkinek> 
1. n1 n2nek _a az idegeire megy <vkinek> n3vel 

az ujja köré csavar 
1. n1 az ujja köré csavar n2t 

  



B 
baj van 

1. baj van n1vel 

2. n2nek _a ←baj van n1jvel 

bajlódik 
1. n1 bajlódik n2vel 

ballag 
1. n1 ballag 
2. n1 ballag d 
3. n1 ballag n2n 
4. n1 ballag n2n keresztül 
5. n1 ballag n2n át 
6. n1 ballag n2x1 
7. n1 ballag n2x2 
8. n1 ballag n2x3 

bálványoz 
1. n1 bálványoz n2t 

bámészkodik 
1. n1 bámészkodik 

bámul 
1. n1 bámul 
2. n1 bámul (azt) (hogy) rel s 
3. n1 bámul a n2vel <n2 – szem, …> 
4. n1 bámul d 
5. n1 bámul n2be 
6. n1 bámul n2be <n2 – tükröző felület> 
7. n1 bámul n2n <n2 – optikai készülék> 
8. n1 bámul n2ra 
9. n1 bámul n2t 
10. n1 bámul n2x1 
11. n1 bámul n2x2 
12. n1 bámul v 

bámulatba ejt 
1. n1 bámulatba ejt n2t 
2. n1 bámulatba ejt n2t n3vel 
3. n1 bámulatba ejt n2t n3vel || n1nek _a n3j vp n2t 

bán 
1. n1 bán (azt) conj s <conj – hogy, ha> 



2. n1 bán n2t 
3. n1 bán n2t || n1 v (azt) conj s (n2) <néhány n2 esetében> 

bandzsít 
1. n 1 bandzsít a szemére 
2. n1 bandzsít 
3. n1 bandzsít a szemére || n1nek _ a szeme v 

bánik 
1. n1 bánik d n2vel 
2. n1 bánik n2vel 
3. n1 bánik n2vel d 
4. n1 bánik n2vel n3x 

bánkódik 
1. n1 bánkódik n2 nélkül 
2. n1 bánkódik n2 után 

bánt 
1. n1 bánt n2jt 
2. n1 bánt n2t 
3. n1 bánt n2t (azt) hogy s 

4. n1 bánt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 bánt n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 
6. n1 bánt n2t n3ért 

7. n1 bánt n3nek _a ← n2jt 
8. n1j bánt 

9. n2nek _a ← n1j bánt 

bányász 
1. n1 bányász n2t 
2. n1 bányász n2t d 
3. n1 bányász n2t n3ből 
4. n1 bányász n2t n3ról 
5. n1 bányász n2t n3x3 

barangol 
1. n1 barangol 
2. n1 barangol d 
3. n1 barangol n2ben 
4. n1 barangol n2n 
5. n1 barangol n2x1 n3y2 
6. n1 barangol n2x3 

barátkozik 
1. n1 barátkozik egymással 
2. n1 barátkozik n2vel 



barátságban van 

1. n1 barátságban van n2vel ⇔~ n1 és n2 vp 

barkácsol 
1. n1 barkácsol n2t 
2. n1 barkácsol n2vel 

barnul 
1. barnul n2 

basáskodik 
1. n1 basáskodik n2 felett 
2. n1 basáskodik n2n 

bátorít 
1. n1 bátorít n2t 
2. n1 bátorít n2t n3vel 
3. n1 bátorít n2t n3ért 

be van fűtve 
1. n1 be van fűtve d 
2. n1 be van fűtve n2x3 

be|ad 
1. ahogy (azt) be|ad n1 s 
2. n1 be|ad d2 n2t 
3. n1 be|ad d3 n2t 
4. n1 be|ad n2t 
5. n1 be|ad n2t n2be <n3 – cselekvés> 
6. n1 be|ad n2t n2ra <n3 – cselekvés> 
7. n1 be|ad n2t n3be 
8. n1 be|ad n2t n3hoz 
9. n1 be|ad n2t n3nek 
10. n1 be|ad n2t n3ra 
11. n1 be|ad n2t v# <n2 – személy> 
12. n1 be|ad n2t, n1 v n2t n3ra 
13. n1 be|ad n2x2 n2t 
14. n1 be|ad n3be n2t 
15. n1 be|ad v# n2t 
16. n1 n2x3 n2t 

be|ajánl 
1. n1 be|ajánl n2t 
2. n1 be|ajánl n2t mint n3t 
3. n1 be|ajánl n2t n3nek 
4. n1 be|ajánl n2t n3nek <n3 – tisztség> 
5. n1 be|ajánl n2t n3ra <n3 – beosztás, tisztség, státuszhely, állás, …> 
6. n1 be|ajánl n2t n3x2 



be|áll 
1. n1 be|áll 
2. n1 be|áll d 
3. n1 be|áll d <d, n2 – helyzet> 
4. n1 be|áll n2be <n2 – sor, kör, …> 
5. n1 be|áll n2x2 
6. n1 be|áll n2x2 <d, n2 – helyzet> 

be|állít 
1. n1 be|állít n2t 
2. n1 be|állít n2t d 
3. n1 be|állít n2t n2x2 
4. n1 be|állít n2t n3be 
5. n1 be|állít n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
6. n1 be|állít n2t n3hoz 
7. n1 be|állít n2t n3nek 
8. n1 be|állít n2t n3ra 
9. n1 be|állít n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 be|állít n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
11. n1 be|állít n2t n3x2 

be|bizonyít 
1. n1 be|bizonyít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 be|bizonyít (azt) hogy s 
3. n1 be|bizonyít (azt) hogy s n3nek 
4. n1 be|bizonyít (azt) hogy s n3vel 
5. n1 be|bizonyít n2t 
6. n1 be|bizonyít n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
7. n1 be|bizonyít n2t || n1 v (azt) hogy s(n2) <néhány n2 esetében> 
8. n1 be|bizonyít n2t n3nek 
9. n1 be|bizonyít n2t n3vel 

be|biztosít 
1. n1 be|biztosít n2t n3 ellen 

be|bocsát 
1. n1 be|bocsát n2t 
2. n1 be|bocsát n2t d 
3. n1 be|bocsát n2t n3n 
4. n1 be|bocsát n2t n3n keresztül 
5. n1 be|bocsát n2t n3n át 
6. n1 be|bocsát n2t n3x2 

be|borít 
1. n1 be|borít n2t 
2. n1 be|borít n2t <n1 – többnyire természeti jelenség> 
3. n1 be|borít n2t n3be 
4. n1 be|borít n2t n3vel 



be|bugyolál 
1. n1 be|bugyolál n2t 
2. n1 be|bugyolál n2t n3be 
3. n1 be|bugyolál n2t n3vel 

be|bújik 
1. n1 be|bújik d 
2. n1 be|bújik n2x2 

be|burkol 
1. n1 be|burkol n2t n3vel 

be|csavar 
1. n1 be|csavar n2t 
2. n1 be|csavar n2t n3be 

be|csenget 
1. n1 be|csenget 

be|csomagol 
1. n1 be|csomagol n2t 
2. n1 be|csomagol n2t n3be 

be|csuk 
1. n1 be|csuk n2t 
2. n1 be|csuk n2t d 
3. n1 be|csuk n2t n3 miatt 
4. n1 be|csuk n2t n3ra <n3 – időtartam> 
5. n1 be|csuk n2t n3x2 
6. n1 be|csuk n2t n3ért 

be|csúszik 
1. n1 be|csúszik d 
2. n1 be|csúszik n2 után 
3. n1 be|csúszik n2x1 
4. n1 be|csúszik n2x2 

be|deszkáz 
1. n1 be|deszkáz n3t 

be|dob 
1. n1 be|dob n2t d 
2. n1 be|dob n2t n3ra <n3 – cél> 
3. n1 be|dob n2t n3x2 

be|dobál 
1. n1 be|dobál n2t d 
2. n1 be|dobál n2t n3x2 



be|dörzsöl 
1. n1 be|dörzsöl n2t 
2. n1 be|dörzsöl n2t n3vel <n3 – anyag> 

3. n1 be|dörzsöl n3nek _a ← n2jt 
4. n1 be|dörzsöl n3vel n2t <n3 – eszköz> 

be|dug 
1. n1 be|dug n2t 
2. n1 be|dug n2t d 
3. n1 be|dug n2t n3 elé 
4. n1 be|dug n2t n3be 
5. n1 be|dug n2t n3be n4ig 
6. n1 be|dug n2t n3x2 

be|dugdos 
1. n1 be|dugdos n2t d 
2. n1 be|dugdos n2t n3x2 

be|ebédel 
1. n1 be|ebédel 
2. n1 be|ebédel d 
3. n1 be|ebédel d <d, n2 – idő> 
4. n1 be|ebédel n2x <d, n2 – idő> 
5. n1 be|ebédel n2x3 

be|enged 
1. n1 be|enged n2t 
2. n1 be|enged n2t d 
3. n1 be|enged n2t n3be 
4. n1 be|enged n2t n3n 
5. n1 be|enged n2t n3n keresztül 
6. n1 be|enged n2t n3n át 
7. n1 be|enged n2t n3ra 
8. n1 be|enged n2t n3x2 
9. n1 be|enged n2t v# 

be|érkezik 
1. n1 (azért) be|érkezik hogy s 
2. n1 be|érkezik 
3. n1 be|érkezik d 
4. n1 be|érkezik d <n2 – időpont> 
5. n1 be|érkezik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
6. n1 be|érkezik n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
7. n1 be|érkezik n2x <n2 – időpont> 
8. n1 be|érkezik n2x1 
9. n1 be|érkezik n2x2 
10. n1 be|érkezik n2ért <n2 – cél> 



be|esik 
1. n1 be|esik n2 alatt 
2. n1 be|esik n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
3. n1 be|esik n2x2 

be|fed 
1. a n1 – n3 be|fed n2t 
2. n1 be|fed n2t 
3. n1 be|fed n2t n3vel 

be|fektet 
1. n1 be|fektet n2 n3ra <n3 – cél> 
2. n1 be|fektet n2t n3be 
3. n1 be|fektet n2t n3ra 

be|fér 
1. n1 be|fér d 
2. n1 be|fér n2x2 

be|fest 
1. n1 be|fest n2t 

be|fogad 
1. n1 be|fogad n2t 
2. n1 be|fogad n2t n3be 
3. n1 be|fogad n2t n3ra 
4. n1 be|fogad n3be n2t 

be|foltoz 
1. n1 be|foltoz n3t 

be|folyik 
1. n1 be|folyik n2n 

be|fordul 
1. n1 be|fordul 
2. n1 be|fordul d 
3. n1 be|fordul n2x2 

be|furakodik 
1. n1 be|furakodik d 
2. n1 be|furakodik n2n keresztül 
3. n1 be|furakodik n2x2 
4. n1 d 
5. n1 n2x1 

be|fut 
1. n1 be|fut 
2. n1 be|fut d 



3. n1 be|fut n2x1 
4. n1 be|fut n2x2 
5. n1 be|fut v# 

be|fülled 
1. n1 be|fülled 

be|fűz 
1. n1 be|fűz n2t 
2. n1 be|fűz n2t n3be 

be|gombolyít 
1. n1 be|gombolyít n2t 
2. n1 be|gombolyít n2t n3be <n3 – n2 alakja> 
3. n1 be|gombolyít n2t n3ra 

be|gyújt 
1. n1 be|gyújt n2t 
2. n1 be|gyújt n2t d 
3. n1 be|gyújt n2t n3x3 

be|hajigál 
1. n1 be|hajigál n2t d 
2. n1 be|hajigál n2t n3x2 

be|hajít 
1. n1 be|hajít n2t d 
2. n1 be|hajít n2t n3x2 

be|hálóz 
1. n1 be|hálóz n2t 

be|hangol 
1. n1 be|hangol n2t 

be|hány 
1. n1 be|hány n2t d 
2. n1 be|hány n2t n3x2 

be|hatol 
1. n1 be|hatol d 
2. n1 be|hatol n2be 
3. n1 be|hatol n2n 
4. n1 be|hatol n2n keresztül 
5. n1 be|hatol n2n át 
6. n1 be|hatol n2x1 
7. n1 be|hatol n2x2 
8. n1 d 
9. n1 n2x1 



be|heged 
1. n2 be|heged 

be|helyez 
1. n1 be|helyez n2t 
2. n1 be|helyez n2t n3be 

be|hív 
1. n1 be|hív n2t 
2. n1 be|hív n2t d 
3. n1 be|hív n2t n3x1 
4. n1 be|hív n2t n3x2 

be|hord 
1. n1 be|hord n2t 
2. n1 be|hord n2t d 
3. n1 be|hord n2t n2x2 
4. n1 be|hord n2t n3n 
5. n1 be|hord n2t n3x1 
6. n1 be|hord n2t n3x2 
7. n2 be|hord n1t 

be|hoz 
1. n1 be|hoz d n2t 
2. n1 be|hoz n2t 
3. n1 be|hoz n2t (azért) hogy s 
4. n1 be|hoz n2t d 
5. n1 be|hoz n2t magával 
6. n1 be|hoz n2t n2x2 
7. n1 be|hoz n2t n3ben 
8. n1 be|hoz n2t n3n 
9. n1 be|hoz n2t n3nek 
10. n1 be|hoz n2t n3ra <n3 – cél> 
11. n1 be|hoz n2t n3x1 
12. n1 be|hoz n2t n3x2 
13. n1 be|hoz n2t v# 
14. n1 be|hoz n2x1 n2t 
15. n1 be|hoz n2x2 n2t 

be|húz 
1. n1 be|húz magával n2t 
2. n1 be|húz magával n2t n3x2 
3. n1 be|húz n2t 
4. n1 be|húz n2t maga után 
5. n1 be|húz n2t n3x2 

be|húzódik 
1. n1 be|húzódik d 



2. n1 be|húzódik n2x2 

be|idéz 
1. n1 be|idéz n2t 
2. n1 be|idéz n2t n3x2 

be|iktat 
1. n1 be|iktat n2t n3be 
2. n1 be|iktat n2t n3ra 

be|illeszt 
1. n1 be|illeszt n2t 
2. n1 be|illeszt n2t n3be 

be|indít 
1. n1 be|indít n2t 

be|ír 
1. n1 be|ír n2t 
2. n1 be|ír n2t n3be 
3. n1 be|ír n2t n3ra 

be|írat 
1. n1 be|írat n2t n3be 
2. n1 be|írat n2t n3ra 

be|ivódik 
1. n1 be|ivódik n2be 

be|jegyez 
1. n1 be|jegyez n2t 
2. n1 be|jegyez n2t n3be 
3. n1 be|jegyez n2t n3ra 

be|jelent 
1. n1 be|jelent n2t 
2. n1 be|jelent n2t d 
3. n1 be|jelent n2t n3hoz 
4. n1 be|jelent n2t n3nek 
5. n1 be|jelent n2t n3nál 
6. n1 be|jelent „s” 
7. n1 kit be|jelent 

be|jelöl 
1. n1 be|jelöl n2t 
2. n1 be|jelöl n2t n3vel 

be|jön 
1. n1 be|jön 



2. n1 be|jön d 
3. n1 be|jön d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
4. n1 be|jön d2 d1 
5. n1 be|jön d2 n2x1 
6. n1 be|jön n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
7. n1 be|jön n2be d1 
8. n1 be|jön n2be n2x1 
9. n1 be|jön n2n 
10. n1 be|jön n2n <n2 – nyílás(záró)> 
11. n1 be|jön n2n keresztül 
12. n1 be|jön n2n át 
13. n1 be|jön n2x1 
14. n1 be|jön n2x2 

be|jut 
1. n1 be|jut 
2. n1 be|jut d 
3. n1 be|jut n2n 
4. n1 be|jut n2n keresztül 
5. n1 be|jut n2n át 
6. n1 be|jut n2ra <n2 – rendezvény> 
7. n1 be|jut n2x1 
8. n1 be|jut n2x2 
9. n1 d 
10. n1 n2x1 

be|juttat 
1. n1 be|juttat 1 n3x2 n2t 
2. n1 be|juttat 1 n3x3 n2t 
3. n1 be|juttat n2t n3be 
4. n1 be|juttat n2t n3ra 

be|ken 
1. n1 be|ken n2t 
2. n1 be|ken n3vel n2t 

be|kerül 
1. n1 be|kerül n2be 
2. n1 be|kerül n2k közé 

be|kopog 
1. n1 be|kopog n2n <az ütés egyenes irányú, v. tárgyát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
2. n1 be|kopog n2n <az ütés érintőleges, v. tárgyát felületként értelmezzük> 
3. n1 be|kopog n2n n3vel 

be|kopogtat 



1. n1 be|kopogtat n2n <az ütés egyenes irányú, v. tárgyát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
2. n1 be|kopogtat n2n <az ütés érintőleges, v. tárgyát felületként értelmezzük> 
3. n1 be|kopogtat n2n n3vel 

be|köt 
1. n1 be|köt n2t <n2 – a kötés eredménye> 
2. n1 be|köt n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 be|köt n2t n3jben 

be|kötöz 
1. n1 be|kötöz n3t 

be|következik 
1. n1 be|következik 
2. n1 be|következik d <d, n2 – időpont> 
3. n1 be|következik n2x <d, n2 – időpont> 

be|lakkoz 
1. n1 be|lakkoz n2t 
2. n1 be|lakkoz n3t 
3. n1 be|lakkoz n3t n4vel 

be|lapátol 
1. n1 be|lapátol n2t n3be 
2. n1 be|lapátol n2t n3nek 

be|lep 
1. a n1 – n3 be|lep n2t 
2. n1 be|lep n2t 

be|lép 
1. n1 be|lép d 
2. n1 be|lép n2be 
3. n1 be|lép n2x2 

be|lóg 
1. n1 be|lóg d 
2. n1 be|lóg n2x2 

be|lő 
1. n1 be|lő 
2. n1 be|lő d 
3. n1 be|lő n2 felé <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
4. n1 be|lő n2ből 
5. n1 be|lő n2ra <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
6. n1 be|lő n2t 
7. n1 be|lő n2t n3be 
8. n1 be|lő n2vel 



9. n1 be|lő n2x2 

10. n1 be|lő n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
11. n1 be|lő n3t n2be <n2 – n3 testrésze> 
12. n1 be|lő n3t n2n <n2 – n3 testrésze> 

be|lök 
1. n1 be|lök n2be 
2. n1 be|lök n2n 
3. n1 be|lök n2t 
4. n1 be|lök n2t n3vel 
5. n1 be|lök n3x2 n2t 

be|maszatol 
1. n1 be|maszatol n2t 
2. n1 be|maszatol n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 be|maszatol n3vel n2t <n3 – anyag> 

be|mászik 
1. n1 be|mászik 
2. n1 be|mászik d 
3. n1 be|mászik d n3n 
4. n1 be|mászik n2n 
5. n1 be|mászik n2n keresztül 
6. n1 be|mászik n2n át 
7. n1 be|mászik n2x1 
8. n1 be|mászik n2x2 
9. n1 be|mászik n2x2 n3n 
10. n1 be|mászik n2ért <n2 – cél> 
11. n1 vn2x1 n3y2 

be|megy 
1. n1 be|megy 
2. n1 be|megy d 
3. n1 be|megy d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
4. n1 be|megy d2 d1 
5. n1 be|megy d2 n2x1 
6. n1 be|megy n2be 
7. n1 be|megy n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
8. n1 be|megy n2be d1 
9. n1 be|megy n2be n2x1 
10. n1 be|megy n2n 
11. n1 be|megy n2n <n2 – nyílás(záró)> 
12. n1 be|megy n2x2 
13. n1 be|megy n2ért 
14. n1 be|megy v# 

be|menekül 
1. n1 be|menekül d 



2. n1 be|menekül n2x2 

be|mutat 
1. n1 be|mutat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 be|mutat n2t 
3. n1 be|mutat n2t n3 előtt 
4. n1 be|mutat n2t n3nek 

be|néz 
1. n1 be|néz n2n 
2. n1 be|néz n2n/v n2be 
3. n1 be|néz n2ra 

4. n1 be|néz n3nek _a ← n2jbe 

5. n1 be|néz n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 

be|nyújt 
1. n1 be|nyújt n2t 
2. n1 be|nyújt n2t n3be 
3. n1 be|nyújt n2t n3hoz 
4. n1 be|nyújt n2t n3nek 
5. n1 be|nyújt n2t n3ra 

be|nyúl 
1. n1 be|nyúl n2vel n3be 
2. n1 be|nyúl n2vel n3be n4ig 
3. n1 be|nyúl n2x2 
4. n1 be|nyúl n2ért <n2 – cél> 

be|nyúlik 
1. n1 be|nyúlik d 
2. n1 be|nyúlik n2x2 

be|olajoz 
1. n1 be|olajoz n3t 
2. n1 be|olajoz n3t n4vel 

be|omlik 
1. n be|omlik n2 alatt 
2. n1 be|omlik 

be|oson 
1. n1 be|oson d 
2. n1 be|oson n2 után 
3. n1 be|oson n2x1 
4. n1 be|oson n2x2 

be|oszt 
1. n1 be|oszt n2t n3be 



2. n1 be|oszt n2t n3hoz 
3. n1 be|oszt n2t n3nek 
4. n1 be|oszt n3be n2t 

be|pillant 
1. n1 be|pillant n2n/v n2be 

2. n1 be|pillant n3nek _a ← n2jbe 

3. n1 be|pillant n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 

be|rajzol 
1. n1 be|rajzol n3ra n2t 

be|rak 
1. n1 be|rak n2t 
2. n1 be|rak n2t d 
3. n1 be|rak n2t n2x2 
4. n1 be|rak n2t n3be 
5. n1 be|rak n2t n3be <n3 – az összerakás formája, ill. típusa> 
6. n1 be|rak n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
7. n1 be|rak n2t n3ra 
8. n1 be|rak n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
9. n1 be|rak n2t n3x2 
10. n1 be|rak n2t n3x3 
11. n1a be|rak n2t 

be|rendez 
1. n1 be|rendez n2t 
2. n1 be|rendez n2t d 

be|rúg 
1. n1 be|rúg n2t 
2. n1 be|rúg n2t n3be 

be|sorol 
1. n1 be|sorol n3be n2t 

be|surran 
1. n1 be|surran d 
2. n1 be|surran n2 után 
3. n1 be|surran n2x1 
4. n1 be|surran n2x2 

be|süt 
1. n1 be|süt 
2. n1 be|süt n2n 
3. n1 be|süt n2n keresztül 
4. n1 be|süt n2n át 
5. n1 be|süt n2x2 



6. n1 be|süt n2x3 

be|szakad 
1. n be|szakad n2 alatt 
2. n1 be|szakad 

be|szalad 
1. n1 be|szalad 
2. n1 be|szalad d 
3. n1 be|szalad n2x1 
4. n1 be|szalad n2x2 
5. n1 be|szalad v# 

be|száll 
1. n1 be|száll d 
2. n1 be|száll d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
3. n1 be|száll d2 d1 
4. n1 be|száll d2 n2x1 
5. n1 be|száll n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
6. n1 be|száll n2be d1 
7. n1 be|száll n2be n2x1 
8. n1 be|száll n2n 
9. n1 be|száll n2n <n2 – nyílás(záró)> 
10. n1 be|száll n2n keresztül 
11. n1 be|száll n2n át 
12. n1 be|száll n2x1 
13. n1 be|száll n2x2 

be|szed 
1. n1 be|szed n2t 
2. n1 be|szed n2t fejenként 
3. n1 be|szed n2t n3től 

be|szerel 
1. n1 be|szerel n2t 
2. n1 be|szerel n2t bd 
3. n1 be|szerel n2t d 
4. n1 be|szerel n2t n3 mentén 
5. n1 be|szerel n2t n3n 
6. n1 be|szerel n2t n3n keresztül 
7. n1 be|szerel n2t n3n át 
8. n1 be|szerel n2t n3x1 
9. n1 be|szerel n2t n3x2 

be|szerez 
1. n1 be|szerez n2t 

be|szív 



1. n1 be|szív d 
2. n1 be|szív n2t 
3. n1 be|szív n2t d 
4. n1 be|szív n2t n3x2 
5. n1 be|szív n2x2 

be|szívódik 
1. n1 be|szívódik n2be 

be|szór 
1. n1 be|szór n2t n3be 
2. n1 be|szór n2t n3nek 

be|szökik 
1. n1 be|szökik d 
2. n1 be|szökik n2n 
3. n1 be|szökik n2n keresztül 
4. n1 be|szökik n2n át 
5. n1 be|szökik n2x1 
6. n1 be|szökik n2x2 

be|szűrődik 
1. n1 be|szűrődik d 
2. n1 be|szűrődik n2n 
3. n1 be|szűrődik n2n keresztül 
4. n1 be|szűrődik n2n át 
5. n1 be|szűrődik n2x1 
6. n1 be|szűrődik n2x2 

be|takar 
1. n1 be|takar n2t 
2. n1 be|takar n2t n3vel 

3. n1 be|takar n3nek _a ← n2jt 

be|takarózik 
1. n1 be|takarózik 
2. n1 be|takarózik d 
3. n1 be|takarózik magát 
4. n1 be|takarózik magát n2ig 
5. n1 be|takarózik magát n2vel 
6. n1 be|takarózik n2ig 
7. n1 be|takarózik n2vel 

be|tekint 
1. n1 be|tekint n2n/v n2be 
2. n1 be|tekint n2ra 

3. n1 be|tekint n3nek _a ← n2jbe 

4. n1 be|tekint n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 



be|teljesedik 
1. n1 be|teljesedik 

be|teljesül 
1. n1 be|teljesül 

be|tesz 
1. n1 be|tesz n2ra <n2 – kártyalap> 
2. n1 be|tesz n2t 
3. n1 be|tesz n2t a bankba 
4. n1 be|tesz n2t n3be 
5. n1 be|tesz n2t n3nek 
6. n1 be|tesz n2t n3ra 
7. n1 be|tesz n2t n3x2 

be|tölt 
1. n1 be|tölt n2t 
2. n1 be|tölt n2t <n2 – folyadék> 
3. n1 be|tölt n2t n3be 
4. n1 be|tölt n2t n3be <n3 – tartály> 

be|töm 
1. n1 be|töm n2t 
2. n1 be|töm n2t n3be 

be|törik 
1. n1 be|törik 
2. n1 be|törik d 
3. n1 be|törik n2n 
4. n1 be|törik n2ra 
5. n1 be|törik n2től <n2 – ok> 

be|tűz 
1. n1 be|tűz n2be 

be|ugrik 
1. n1 be|ugrik 
2. n1 be|ugrik d 
3. n1 be|ugrik n2x2 

be|úszik 
1. n1 be|úszik 
2. n1 be|úszik d 
3. n1 be|úszik n2 után 
4. n1 be|úszik n2ben <n2 – úszásnem> 
5. n1 be|úszik n2jn 
6. n1 be|úszik n2n 
7. n1 be|úszik n2n <n2 – úszásnem> 



8. n1 be|úszik n2n át 
9. n1 be|úszik n2vel 
10. n1 be|úszik n2vel <n2 – úszásnem> 
11. n1 be|úszik n2x2 
12. n1 d 
13. n1 n2x1 

be|ül 
1. n1 be|ül 
2. n1 be|ül d 
3. n1 be|ül d <d, n2x – mód, v n2> 
4. n1 be|ül n2be 
5. n1 be|ül n2hoz 
6. n1 be|ül n2ra 
7. n1 be|ül n2x <d, n2x – mód, v n2> 
8. n1 be|ül n2x2 

be|ültet 
1. n1 be|ültet n2t d 
2. n1 be|ültet n2t n3x2 

be|üt 
1. n1 be|üt n2t 
2. n1 be|üt n2t n3x2 
3. n1 be|üt n2t n3x3 

be|választ 
1. n1 be|választ n2t n3be 
2. n1 be|választ n2t n3be <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 
3. n1 be|választ n2t n3nek <n2 – személy, n3 – választott tisztség> 
4. n1 be|választ n2t n3ra 
5. n1 be|választ n2t n3ra <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 
6. n1 be|választ n2t n3ra <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – n2 tisztségviselésének 
időtartama> 
7. n1 be|választ n2t n3vel <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – a szavazás módja> 

be|ver 
1. n1 be|ver n2t 
2. n1 be|ver n2t n3be 

be|vés 
1. n1 be|vés n2t 
2. n1 be|vés n2t n3vel 
3. n1 be|vés n3be n2t 

be|vet 
1. n1 be|vet n2t d 
2. n1 be|vet n2t n3x2 



be|vezet 
1. n1 be|vezet d 
2. n1 be|vezet n2t 
3. n1 be|vezet n2t (azért) hogy s 
4. n1 be|vezet n2t <n2 személy, saját lábán maga megy> 
5. n1 be|vezet n2t d 
6. n1 be|vezet n2t magával 
7. n1 be|vezet n2t n3 x2 
8. n1 be|vezet n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 be|vezet n2t n3x1 
10. n1 be|vezet n2t n3x1 n4y2 
11. n1 be|vezet n2t n3x2 
12. n1 be|vezet n2t v# 
13. n1 be|vezet n2x2 
14. n1 be|vezet n3be n2t 

be|világít 
1. n1 be|világít 
2. n1 be|világít n2n 
3. n1 be|világít n2n keresztül 
4. n1 be|világít n2n át 
5. n1 be|világít n2t 
6. n1 be|világít n2x2 
7. n1 be|világít n2x3 

be|visz 
1. n1 be|visz d 
2. n1 be|visz n2t 
3. n1 be|visz n2t (azért) hogy s 
4. n1 be|visz n2t d 
5. n1 be|visz n2t magával 
6. n1 be|visz n2t n2x2 
7. n1 be|visz n2t n3be 
8. n1 be|visz n2t n3n 
9. n1 be|visz n2t n3ra 
10. n1 be|visz n2t n3ra <n3 – cél> 
11. n1 be|visz n2t n3x1 
12. n1 be|visz n2t n3x2 
13. n1 be|visz n2t v# 
14. n1 be|visz n2x2 

be|von 
1. n1 be|von n2t n3x2 

be|vonul 
1. n1 be|vonul d 
2. n1 be|vonul d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
3. n1 be|vonul d2 d1 



4. n1 be|vonul d2 n2x1 
5. n1 be|vonul n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
6. n1 be|vonul n2be d1 
7. n1 be|vonul n2be n2x1 
8. n1 be|vonul n2n <n2 – nyílás(záró)> 
9. n1 be|vonul n2x2 

be|vonultat 
1. n1 be|vonultat n2t 

be|zár 
1. n1 be|zár n2t 
2. n1 be|zár n2t n3be 
3. n1 be|zár n2t n3ben 
4. n1 be|zár n3ra n2t 
5. n1 be|zár n3vel n2t 

be|zsúfolódik 
1. n1 be|zsúfolódik d 
2. n1 be|zsúfolódik n2x2 

bead 
1. n1 bead d2 n2t 
2. n1 bead n2t 
3. n1 bead n2t d 
4. n1 bead n2t d n4nek 
5. n1 bead n2t n3be <n3 – cél> 
6. n1 bead n2t n3hoz 
7. n1 bead n2t n3nek 
8. n1 bead n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 bead n2t n3x2 
10. n1 bead n2t n3x2 n4nek 
11. n1 bead n2t n3x2 n4ért 
12. n1 bead n2t v# 
13. n1 bead n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
14. n1 bead n3ra n2t 
15. n1 bead n3x2 n2t 

beakaszt 
1. n1 beakaszt n2t 
2. n1 beakaszt n2t d 
3. n1 beakaszt n2t n3x2 
4. n1 beakaszt n2t n3x3 

beáll 
1. n1 beáll 
2. n1 beáll d 
3. n1 beáll n2 mellé 



4. n1 beáll n2hoz 
5. n1 beáll n2t n3nek 
6. n1 beáll n2x1 
7. n2 beáll 
8. n2 beáll d 
9. n2 beáll n3x2 

beállít 
1. n1 beállít n2t 
2. n1 beállít n2t a nek 
3. n1 beállít n2t n3ben <n3 – szín, fény> 
4. n1 beállít n2t n3nek 

beavat 
1. n1 beavat n2t n3ra 

beázik 
1. n1 beázik 

bebeszél 
1. n1 bebeszél n2nek (azt) hogy s 

bebizonyosodik 
1. bebizonyosodik hogy s 
2. n1 bebizonyosodik a nek, v hogy s 
3. n1 bebizonyosodik n2nek, v hogy s 
4. n1 mint v4s, bebizonyosodik hogy s 

beborul 
1. n1 beborul 
2. n1 beborul n2ben 
3. n2 beborul 

bebugyolál 
1. n1 bebugyolál n2t 
2. n1 bebugyolál n2t d 
3. n1 bebugyolál n2t n3ig 
4. n1 bebugyolál n2t n3vel 

becézget 
1. n1 becézget n2t 

becsal 
1. n1 becsal n2t n3x2 

becsap 
1. n1 becsap 
2. n1 becsap n2t 
3. n1 becsap n2t n3vel <n3 – pénzösszeg> 



becsapódik 
1. n1 becsapódik d 
2. n1 becsapódik n2x3 

becsavar 
1. n1 becsavar n2ra 
2. n1 becsavar n2t 
3. n1 becsavar n2t n3vel 

becsben tart 
1. n1n a becsben tart n2t 

becsepegtet 
1. n1 becsepegtet 1,3,4 n2t 
2. n1 becsepegtet n2t 
3. n1 becsepegtet n2vel n3t 

becsomagol 
1. n1 becsomagol n2t 

becsuk 
1. n1 becsuk n2t 
2. n1 becsuk n2t <n2 – helyiség v. edény> 
3. n1 becsuk n2t <n2 – nyílászáró szerkezet> 
4. n1 becsuk n2t n3vel 
5. n1 becsuk n3ra n2t 
6. n1 becsuk n3vel n2t 

becsurog 
1. n1 becsurog n2x2 

becsül 
1. n1 becsül n2t 
2. n1 becsül n2t mint n3 <n2 – személy> 
3. n1 becsül n2t mint n3t 
4. n1 becsül n2t n3ben <n2 – n3 személy tulajdonsága> 
5. n1 becsül n2t n3ben <n3 – mértékegység> 
6. n1 becsül n2t n3ra <n3 – érték> 
7. n1 becsül n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
8. n1 becsül n2t n3vel <n3 – mérőeszköz> 
9. n1 becsül n2t n3ért <n3 – n2 személy tulajdonsága> 
10. n1 becsül n2t szemre 

11. n1 becsül n3t n2ben || n1 v n2nek _a ← n3jt 
12. n1n becsül d n2t 

bedeszkáz 
1. n1 bedeszkáz n2t 

bedob 



1. n1 bedob n2t 
2. n1 bedob n2t d 
3. n1 bedob n2t n3x1 
4. n1 bedob n2t n3x2 
5. n1 bedob n2vel 

bedöglik 
1. n1 bedöglik 
2. n1 nem bedöglik n2nek 

bedönt 
1. n1 bedönt n2t 

bedörzsöl 
1. n1 bedörzsöl n2t 
2. n1 bedörzsöl n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 bedörzsöl n2t n3vel <n3 – eszköz> 

4. n1 bedörzsöl n3nek _a ← n2jt 

5. n1 bedörzsöl n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

bedugja az orrát 
1. n1 bedugja az orrát n2x2 

bedugul 
1. n1j bedugul 
2. n1j bedugul n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j bedugul 

beenged <nem véd ki labdát, gólt> 
1. n1 beenged <nem véd ki labdát, gólt> n2t 
2. n1 beenged <nem véd ki labdát, gólt> n2t n3be 

beér 
1. n1 beér n2t 
2. n1 beér n2t n3 tekintetében 
3. n1 beér n2t n3ben 
4. n1 beér n2t n3t tekintve 
5. n1 beér n2vel 

beesik 
1. n1 beesik 
2. n1 beesik n2től <n2 – ok> 

3. n1nek _a ← n2j beesik 
4. n1nek _a n2j beesik 

befagy 
1. n1 befagy 



befalaz 
1. n1 befalaz n2t 

befed 
1. n1 befed n2t 
2. n1 befed n2t <n2 – helyiség v. edény> 
3. n1 befed n2t <n2 – nyílászáró szerkezet> 
4. n1 befed n2t n3vel 
5. n1 befed n3ra n2t 
6. n1 befed n3vel n2t 

befejez 
1. n1 befejez azzal hogy s 
2. n1 befejez d 
3. n1 befejez d hogy s 
4. n1 befejez n (v#)t 
5. n1 befejez n (v#)t d <d, n3 – idő> 
6. n1 befejez n (v#)t n3x <d, n3 – idő> 
7. n1 befejez n2t 
8. n1 befejez n2t d <d, n3 – idő> 
9. n1 befejez n2t n3ből <n3 – tantárgy> 
10. n1 befejez n2t n3vel 
11. n1 befejez n2t n3x <d, n3 – idő> 

befejezi a beszédet 
1. n1 befejezi a beszédet 

befejeződik 
1. n1 befejeződik n2vel 

befekszik 
1. n1 befekszik d 
2. n1 befekszik n2ra <n2 – gyógykezelés> 
3. n1 befekszik n2x2 

befér <álló helyzetben> 
1. n1 befér <álló helyzetben> d 
2. n1 befér <álló helyzetben> n2x2 

befizet 
1. n1 befizet n2t 
2. n1 befizet n2t n3be 

befog 
1. n1 befog 
2. n1 befog (n2t) n3be <n3 – jármű, n2 – igásállat> 
3. n1 befog n2t 
4. n1 befog n2t <n3 – jármű, n2 – igásállat> 



5. n1 befog n2t n3vel 

befogad <’férőhelyet ad’> 
1. n1 befogad <’férőhelyet ad’> n2t 

befolyása alatt tart 
1. n1 befolyása alatt tart n2t 

befolyásol 

1. n1 befolyásol n2ra n3vel || n1nek _a ← n2j v n2t 
2. n1 befolyásol n2t 
3. n1 befolyásol n2t n3vel 

4. n1 befolyásol n2t n3vel || n1nek _a ← n2j v n2t 

befolyással van 
1. n1 befolyással van n2ra 

beforr 
1. n1 beforr 
2. n2 beforr 

befú 
1. n1 befú n2t 
2. n1 befú n2t n3vel 

befurakszik 
1. n1 befurakszik magát d 
2. n1 befurakszik magát n2x2 

befut 
1. n1 (azért) befut hogy s 
2. n1 befut 
3. n1 befut d 
4. n1 befut d <n2 – időpont> 
5. n1 befut n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
6. n1 befut n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
7. n1 befut n2x <n2 – időpont> 
8. n1 befut n2x1 
9. n1 befut n2x2 
10. n1 befut n2ért <n2 – cél> 

begipszel 
1. n1 begipszel n2t 
2. n1 begipszel n3t 

3. n1 begipszel n4nek _a ← n3jt 

begyújt 
1. n1 begyújt n2t 
2. n1 begyújt n2t d 



3. n1 begyújt n2t n3x3 

begyűjt 
1. n1 begyűjt n2t 
2. n1 begyűjt n2t n3ra 

behálóz 
1. n1 behálóz n2t 

behány 
1. n1 behány n2t 
2. n1 behány n2t n3vel 

beharap 
1. n1 beharap n2t 
2. n1 beharap n2t n3 alá 

behatol 
1. n1 behatol d 
2. n1 behatol d n3n 
3. n1 behatol n2x2 
4. n1 behatol n2x2 n3n 
5. n1 behatol n3nek _a n2jx2 
6. n1 behatol n3nek _a n2jx2 <n2 – n3 testrésze> 

beheged 
1. n1 beheged 

behint 
1. n1 behint n3t n3vel 

behív 
1. n1 behív n2t 
2. n1 behív n2t d 
3. n1 behív n2t hogy s 
4. n1 behív n2t n3ben 
5. n1 behív n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 behív n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 behív n2t n3x1 
8. n1 behív n2t n3x2 
9. n1 behív n3be n2t 
10. n1 behív n3hoz n2t 
11. n1 behív n3nek n2t 
12. n1 behív n3ra n2t 

behív <katonának> 
1. n1 behív <katonának> n2t 
2. n1 behív <katonának> n2t n3be <n3 – szervezet> 
3. n1 behív <katonának> n2t n3hoz <n3 – szervezet> 



4. n1 behív <katonának> n2t n3ra 
5. n1 behív <katonának> n2t n3ra <n3 – cselekvés v. tevékenység> 

behívat 
1. n1 behívat n2t 
2. n1 behívat n2t d 
3. n1 behívat n2t hogy s 
4. n1 behívat n2t n3ben 
5. n1 behívat n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 behívat n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 behívat n2t n3x1 
8. n1 behívat n2t n3x2 

behord 
1. n1 behord n2t 
2. n1 behord n2t d 
3. n1 behord n2t n3vel 
4. n1 behord n2t n3x2 

behorpad 
1. n1 behorpad 

behoz 
1. n1 behoz n2t 
2. n1 behoz n2t d 
3. n1 behoz n2t n3x2 

behurcol 
1. n1 behurcol n2t d 
2. n1 behurcol n2t n3x1 
3. n1 behurcol n2t n3x2 

behúz 
1. n1 behúz n2nek 
2. n1 behúz n2t 
3. n1 behúz n2t n3 alá 
4. n1 behúz n2t n3vel 

behúzódik 
1. n1 behúzódik d 
2. n1 behúzódik n2x2 

beidéz 
1. n1 beidéz n2t 
2. n1 beidéz n2t d 
3. n1 beidéz n2t hogy s 
4. n1 beidéz n2t n3ben 
5. n1 beidéz n2t n3n <n3 – eszköz> 



6. n1 beidéz n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 beidéz n2t n3x1 
8. n1 beidéz n2t n3x2 

beigazolódik 
1. n1 beigazolódik 

beijed 
1. n1 beijed n2től 
2. n1 beijed v# 

beiktat 
1. n1 beiktat n3be n2t 

beindít 
1. n1 beindít n2t 

beír 
1. n1 beír n2t 
2. n1 beír n2t n3hoz 
3. n1 beír n2t n3x2 

beiratkozik 
1. n1 beiratkozik n2be 
2. n1 beiratkozik n2be mint n3 
3. n1 beiratkozik n2be n3ként 
4. n1 beiratkozik n2be n3nek 
5. n1 beiratkozik n2ra 
6. n1 beiratkozik n2ra mint n3 
7. n1 beiratkozik n2ra n3ként 
8. n1 beiratkozik n2ra n3nek 
9. n1 beiratkozik v# 

beismer 
1. n1 beismer 
2. n1 beismer (azt) hogy s 
3. n1 beismer (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 beismer (azt) hogy s n3nek 
5. n1 beismer n2jt 
6. n1 beismer n2t 
7. n1 beismer n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
8. n1 beismer n2t a nek || n1 v (azt) hogy s (n2 a /n) 
9. n1 beismer n2t n3 előtt 
10. n1 beismer n2t n3nek 

beismerő vallomást tesz 
1. n1 beismerő vallomást tesz 

beiszik 



1. n1 beiszik 

bejár 
1. n1 bejár n2t 
2. n1 bejár n2t n3n 
3. n1 bejár n2t n3vel 
4. n1 bejár n2x1 n3y2 
5. n1 bejár n3t n2n 

bejegyez 
1. n1 bejegyez n2t 
2. n1 bejegyez n2t n3hoz 

bejegyeztet 
1. n1 bejegyeztet n2t 

bejelent 
1. n1 bejelent (azt) (hogy) rel s 
2. n1 bejelent (azt) hogy s 
3. n1 bejelent (azt) hogy s n3ben 
4. n1 bejelent (azt) hogy s n3n 
5. n1 bejelent (azt) hogy s n3nek 
6. n1 bejelent azt hogy s 
7. n1 bejelent n2 
8. n1 bejelent n2t 
9. n1 bejelent n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
10. n1 bejelent n2t n3ben 
11. n1 bejelent n2t n3n 
12. n1 bejelent n2t n3nek 
13. n1 bejelent „s” 

bejön 
1. n1 bejön 
2. n1 bejön d 
3. n1 bejön n2x2 

bejut 
1. n1 bejut n2k közé 
2. n1 bejut n2nek _a sorába 
3. n1 bejut n2ra 
4. n1 bejut n2x2 

bekapcsol 
1. n1 bekapcsol n2t 
2. n1 bekapcsol n2t n3be 

bekapcsolódik 
1. n1 bekapcsolódik 



2. n1 bekapcsolódik n2be 

békén hagy 
1. n1 békén hagy n2t 

beképzelt 
1. n1 beképzelt a 

bekerít 
1. n1 bekerít n2t 
2. n1 bekerít n2t d 
3. n1 bekerít n2t n3 felől 
4. n1 bekerít n2t n3ról 

bekerül 
1. n1 bekerül d 
2. n1 bekerül n2be 
3. n1 bekerül n2vel 

béklyóz 
1. n1 béklyóz n2t 

beköszönt 
1. n1 beköszönt 

beköt 
1. n1 beköt n2jt n3vel 
2. n1 beköt n2t 

3. n1 beköt n3nek ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

4. n1 beköt n3nek _a ← n2jt 

bekötöz 
1. n1 bekötöz n2(j)t 
2. n1 bekötöz n2jt n3vel 
3. n1 bekötöz n2t 
4. n1 bekötöz n2t n3vel 

5. n1 bekötöz n3nek ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

6. n1 bekötöz n3nek _a ← n2jt 
7. n1 bekötöz n3nek _a n2jt <n2 – n3 testrésze> 
8. n1 bekötöz n3t 

bekövetkezik 
1. n1 bekövetkezik 
2. n1 bekövetkezik d 
3. n1 bekövetkezik n2 miatt 
4. n1 bekövetkezik n2ből 
5. n1 bekövetkezik n2vel 
6. n1 bekövetkezik n2x3 



bekukkant 
1. n1 bekukkant d 
2. n1 bekukkant n2x2 

békül 
1. n1 békül<n1 – többes> 
2. n1 békül n2vel 
3. n1 békül n2vel <7, 7> 

belakatol 
1. n1 belakatol n2t 
2. n1 belakatol n2t <n2 – helyiség v. edény> 
3. n1 belakatol n2t <n2 – nyílászáró szerkezet> 
4. n1 belakatol n2t n3vel 

bele|akad 
1. n1 bele|akad n2be 
2. n1 bele|akad n2be n3vel 

3. n1 bele|akad n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

bele|akaszkodik 
1. n1 bele|akaszkodik n2be 
2. n1 bele|akaszkodik n2be n3vel 

bele|avatkozik 
1. n1 bele|avatkozik magát n2be 
2. n1 bele|avatkozik n2be 

bele|borít 
1. n1 bele|borít n2t 
2. n1 bele|borít n2t n3x2 

bele|botlik 
1. n1 bele|botlik n2be 

bele|csimpaszkodik 
1. n1 bele|csimpaszkodik n2be 
2. n1 bele|csimpaszkodik n2be n3vel 

bele|csúszik 
1. n1 bele|csúszik n2be 

2. n1 bele|csúszik n2jbe ← n3nek _a 

bele|dobál 
1. n1 bele|dobál n2t 
2. n1 bele|dobál n2t d 
3. n1 bele|dobál n2t n2x2 
4. n1 bele|dobál n2t n3nek 
5. n1 bele|dobál n2t n3x1 



bele|ereszt 
1. n1 bele|ereszt n2t n3be 

bele|esik 
1. n1 bele|esik d 
2. n1 bele|esik n2 alatt 
3. n1 bele|esik n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
4. n1 bele|esik n2ról 
5. n1 bele|esik n2x2 
6. n1 bele|esik n2x2 n3vel 

bele|fárad 
1. n1 bele|fárad n2be 

bele|fekszik 
1. n1 bele|fekszik 
2. n1 bele|fekszik d 
3. n1 bele|fekszik n2(j)ra <n2 – n1 testrésze> 
4. n1 bele|fekszik n2x2 
5. n1 bele|fekszik v# 

bele|fér 
1. n1 bele|fér n2be 

bele|fér <többnyire tagadó> 

1. (azt) (hogy) rel s bele|fér <többnyire tagadó> n3nek _a ← n2jbe 
2. n1 bele|fér <többnyire tagadó> n2be <n2 – fej> 

3. n1 bele|fér <többnyire tagadó> n3nek _a ← n2jbe 
4. n1jbe bele|fér <többnyire tagadó> (az) (hogy) rel s 

bele|folyik 
1. n1 bele|folyik d 
2. n1 bele|folyik n2x2 

bele|fordul 
1. n1 bele|fordul 
2. n1 bele|fordul d 
3. n1 bele|fordul n2ben <n2 – ok> 
4. n1 bele|fordul n2ra 
5. n1 bele|fordul n2ról 
6. n1 bele|fordul n2x2 

bele|fúj 
1. n1 bele|fúj n2be 

bele|fúr 
1. n1 bele|fúr n2be n3jt 

bele|fut 



1. n1 bele|fut d 
2. n1 bele|fut n2x2 

bele|gabalyodik 
1. n1 bele|gabalyodik n2be 

bele|hajigál 
1. n1 bele|hajigál n2t d 
2. n1 bele|hajigál n2t n3x2 

bele|hajít 
1. n1 bele|hajít n2t d 
2. n1 bele|hajít n2t n3x2 

bele|hajszol 
1. n1 bele|hajszol n2t n3be 
2. n1 bele|hajszol n3be n2t 

bele|hasít 
1. n1 bele|hasít n2be 

2. n1 bele|hasít n3nek _a ← n2jbe 

bele|ír 
1. n1 bele|ír n2t 
2. n1 bele|ír n2t n3be 

bele|ivódik 
1. n1 bele|ivódik n2be 

bele|kap 
1. n1 bele|kap n2be 

bele|kapaszkodik 
1. n1 bele|kapaszkodik n2be 
2. n1 bele|kapaszkodik n2be n3vel 
3. n1 bele|kapaszkodik n2be n3vel <n3 – kéz, ujj, …> 

bele|kerül 
1. n1 bele|kerül d 
2. n1 bele|kerül n2be 
3. n1 bele|kerül n2be n3x3 
4. n1 bele|kerül n2x2 
5. n1 bele|kerül n2x2 n3vel 

bele|kever 
1. n1 bele|kever n2t 
2. n1 bele|kever n2t n3be 
3. n1 bele|kever n3t n2be 



bele|kezd 
1. n1 bele|kezd n2be 
2. n1 n1 bele|kezd n2be 

bele|köhög 
1. n1 bele|köhög n2be 
2. n1nek a köhögése van 

bele|lép 
1. n1 bele|lép d 
2. n1 bele|lép n2x2 
3. n1 bele|lép n2x2 n3vel 

bele|lő 
1. n1 bele|lő 
2. n1 bele|lő d 
3. n1 bele|lő n2 felé <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
4. n1 bele|lő n2ből 
5. n1 bele|lő n2ra <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
6. n1 bele|lő n2vel 
7. n1 bele|lő n2x2 

8. n1 bele|lő n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
9. n1 bele|lő n3t n2be <n2 – n3 testrésze> 
10. n1 bele|lő n3t n2n <n2 – n3 testrésze> 

bele|mar 
1. n1 bele|mar n2be 

bele|megy 
1. n1 bele|megy d 
2. n1 bele|megy d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
3. n1 bele|megy d2 d1 
4. n1 bele|megy d2 n2x1 
5. n1 bele|megy n2be 
6. n1 bele|megy n2be <gyakran tagadó v. kérdő> 
7. n1 bele|megy n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
8. n1 bele|megy n2be d1 
9. n1 bele|megy n2be n2x1 
10. n1 bele|megy n2be n3ig <n3 – mérték> 
11. n1 bele|megy n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

12. n1 bele|megy n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
13. n1 bele|megy n2be n3vel <n3 – n1 része> 
14. n1 bele|megy n2n <n2 – nyílás(záró)> 
15. n1 bele|megy n2x2 
16. n1 bele|megy n3nek _a n2jx2 
17. n1 bele|megy n3nek _a n2jx2 <n2 – n3 testrésze> 

bele|mélyed 



1. n1 bele|mélyed n2be 

bele|mer 
1. n1 bele|mer n2t 
2. n1 bele|mer n2t n3nek 
3. n1 bele|mer n2t n3vel 
4. n1 bele|mer n2t n3x2 

bele|merít 
1. n1 bele|merít n2t n3be 
2. n1 bele|merít n2t n3be n4ig 

bele|merül 
1. n1 bele|merül 
2. n1 bele|merül n2be 
3. n1 bele|merül n2be n3ig 

bele|néz 
1. n1 bele|néz 
2. n1 bele|néz (azt) (hogy) rel s 
3. n1 bele|néz d 
4. n1 bele|néz n2be 
5. n1 bele|néz n2be <n2 – tükröző felület> 
6. n1 bele|néz n2n <n2 – optikai készülék> 
7. n1 bele|néz n2ra 
8. n1 bele|néz n2x1 
9. n1 bele|néz n2x2 

10. n1 bele|néz n3nek _a ← n2jbe 

11. n1 bele|néz n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
12. n1 bele|néz v 

bele|nyúl 
1. n1 bele|nyúl n2vel n3be 
2. n1 bele|nyúl n2vel n3be n4ig 
3. n1 bele|nyúl n2x2 
4. n1 bele|nyúl n2ért <n2 – cél> 

bele|nyúlik 
1. n1 bele|nyúlik d 
2. n1 bele|nyúlik n2x2 

bele|nyúlkál 
1. n1 bele|nyúlkál n2x2 
2. n1 bele|nyúlkál n2ért <n2 – cél> 

bele|önt 
1. n1 bele|önt n2t 
2. n1 bele|önt n2t n3be 



3. n1 bele|önt n2t n3ből 
4. n1 bele|önt n2t n3nek 
5. n1 bele|önt n2t n3vel 
6. n1 bele|önt n2t n3x2 

bele|pillant 

1. n1 bele|pillant n3nek _a ← n2jbe 

2. n1 bele|pillant n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 

bele|plántál 
1. n1 bele|plántál n3be n2t 

bele|rajzol 
1. n1 bele|rajzol n2t n3be 

bele|sodor 
1. n1 bele|sodor n2t n3be 
2. n1 bele|sodor n3be n2t 

bele|süllyed 
1. n1 bele|süllyed n2 alatt 
2. n1 bele|süllyed n2be 
3. n1 bele|süllyed n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
4. n1 bele|süllyed n2x2 

bele|süpped 
1. n1 bele|süpped 
2. n1 bele|süpped n2be 
3. n1 bele|süpped n2be n3ig 

bele|sűrít 
1. n1 bele|sűrít n2t n3be 

bele|szakad 
1. n1 bele|szakad n2 alatt 
2. n1 bele|szakad n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
3. n1 bele|szakad n2x2 

bele|szalad 
1. n1 bele|szalad d 
2. n1 bele|szalad n2x2 

bele|szívódik 
1. n1 bele|szívódik n2be 

bele|szór 
1. n1 bele|szór n2t n3be 
2. n1 bele|szór n2t n3nek 



bele|szóródik 
1. n1 bele|szóródik n2be 

bele|szuggerál 
1. n1 bele|szuggerál nebe (azt) hogy s 

bele|talál 
1. n1 bele|talál d 
2. n1 bele|talál n2be 
3. n1 bele|talál n2be n3vel 
4. n1 bele|talál n2x2 
5. n1 bele|talál n2x2 n3vel 

bele|taszít 
1. n1 bele|taszít n2t n3be 
2. n1 bele|taszít n3be n2t 

bele|tekint 

1. n1 bele|tekint n3nek _a ← n2jbe 

2. n1 bele|tekint n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 

bele|temet 
1. n1 bele|temet d2 n2t 
2. n1 bele|temet n2t 
3. n1 bele|temet n3x2 n2t 

bele|tesz 
1. n1 bele|tesz n2t 
2. n1 bele|tesz n2t n3be 
3. n1 bele|tesz n2t n3hoz 

bele|tölt 
1. n1 bele|tölt n2t 
2. n1 bele|tölt n2t n3nek 
3. n1 bele|tölt n2t n3vel 
4. n1 bele|tölt n2t n3x2 

bele|tömődik 
1. n1 bele|tömődik d 
2. n1 bele|tömődik n2x2 

bele|töröl 
1. n1 bele|töröl n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 
2. n1 bele|töröl v n3be n2t 

bele|túr 
1. n1 bele|túr n2vel n3be 
2. n1 bele|túr n2vel n3be n4ig 



bele|ugrik 
1. n1 bele|ugrik 
2. n1 bele|ugrik d 
3. n1 bele|ugrik magát d 
4. n1 bele|ugrik magát n2x1 
5. n1 bele|ugrik magát n2x2 
6. n1 bele|ugrik magát/v d 
7. n1 bele|ugrik magát/v n2x2 
8. n1 bele|ugrik magát1,2,4 d 
9. n1 bele|ugrik magát1,2,4 n2x1 
10. n1 bele|ugrik magát2 n2n 
11. n1 bele|ugrik n2x1 
12. n1 bele|ugrik n2x2 

bele|ütközik 
1. n1 bele|ütközik n2be 

bele|vés 
1. n1 bele|vés n2t 
2. n1 bele|vés n2t n3vel 
3. n1 bele|vés n3be n2t 

bele|vész 
1. n1 bele|vész n2be 

bele|vezet 
1. n1 bele|vezet n2t n3ből 
2. n1 bele|vezet n2t n3n 
3. n1 bele|vezet n3be n2t 

bele|visz 
1. n1 bele|visz n2t n3be 
2. n1 bele|visz n2t n3x2 

bele|zavar 
1. n1 bele|zavar n2be 

bele|zuhan 
1. n1 bele|zuhan d 
2. n1 bele|zuhan n2ról 
3. n1 bele|zuhan n2x2 

belead 
1. n1 belead n3be n2t 

beleártja magát 
1. n1 beleártja magát n2be 

belebotlik 



1. n1 belebotlik n2be 

2. n1 belebotlik n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

belebukik 
1. n1 belebukik n2be 

beleegyezését adja 
1. n1 beleegyezését adja 

beleegyezik 
1. n1 beleegyezik 
2. n1 beleegyezik (abba) hogy s 
3. n1 beleegyezik a v#, n1 v n2be || n1 v (abba) hogy s 

beleenged 
1. n1 beleenged n2t 
2. n1 beleenged n2t n3x1 
3. n1 beleenged n2t n3x2 

belefejel 
1. n1 belefejel n2x2 

2. n1 belefejel n3nek _a ← n2jbe 

belefoglal 
1. n1 belefoglal n3be n2t 

belefullad 
1. n1 belefullad 
2. n1 segítség! 

belehabarodik 
1. n1 belehabarodik 
2. n1 belehabarodik n2be 

belehal 
1. n1 belehal n2be 

belehasít 
1. n1 belehasít egymást n2jben <n2 fej, agy> 
2. n1 belehasít n2be 

belekap 
1. n1 belekap n2be 

belekényszerít 
1. n1 belekényszerít n2t n3be 

beleköt 
1. n1 beleköt n2be 



belekukkant 
1. n1 belekukkant d 
2. n1 belekukkant n2x2 

belélegzik 
1. n1 belélegzik d 
2. n1 belélegzik n2t 
3. n1 belélegzik n2vel <n2 – mell, tüdő, …> 

belelő 
1. n1 belelő n2t 
2. n1 belelő n2t n3ből 
3. n1 belelő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 
4. n1 belelő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 

belemegy 
1. n1 belemegy n2be 
2. n1 belemegy n2x2 

3. n2 belemegy n1nek _a ← n3jbe 

belemerít 
1. n1 belemerít n3be n2t 

belenéz 
1. n1 belenéz d 
2. n1 belenéz n2x2 

beleolvad 
1. n1 beleolvad n2be 

belep 
1. n1 belep n2t 
2. n1 belep n2t n3vel 
3. n2 belep n1t 

belép 
1. n1 belép n2be 
2. n1 belép n2be mint n3 
3. n1 belép n2be n3ként 
4. n1 belép n2be n3nek 
5. n1 belép n2hoz 
6. n1 belép n2hoz mint n3 
7. n1 belép n2hoz n3ként 
8. n1 belép n2hoz n3nek 
9. n1 belép n2ra 
10. n1 belép n2ra mint n3 



11. n1 belép n2ra n3ként 
12. n1 belép n2ra n3nek 
13. n1 belép v# 

belepillant 
1. n1 belepillant d 
2. n1 belepillant n2x2 

beleplántál 
1. n1 beleplántál n3be n2t 

beleszívódik 
1. n1 beleszívódik n2be 
2. n1 beleszívódik n2be n3ig <n3 – mérték> 
3. n1 beleszívódik n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

4. n1 beleszívódik n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
5. n1 beleszívódik n2be n3vel <n3 – n1 része> 

beleszól 
1. n1 beleszól magát n2be 
2. n1 beleszól n2be 

beleszorít 
1. n1 beleszorít n2t n3be 

beletölt 
1. n1 beletölt n2t <n2 – folyadék> 
2. n1 beletölt n2t n3be <n3 – tartály> 

beletűz 
1. n1 beletűz n2t 

beleüti az orrát 
1. n1 beleüti az orrát n2be 

beleütközik 
1. n1 beleütközik n2be 
2. n1 beleütközik n2be n3jvel 

3. n1 beleütközik n2be n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2be 

4. n1 beleütközik n2nek n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2be 

belevész 
1. n1 belevész n2be 

beljebb kezd 
1. n1 beljebb kezd n2vel 

belő 
1. n1 belő n2t 



2. n1 belő n2t n3vel 

bélyegez 
1. n1 bélyegez 

bemerít 
1. n1 bemerít n2t 
2. n1 bemerít n2t d 
3. n1 bemerít n2t n3x1 
4. n1 bemerít n2t n3x2 

bemocskol 
1. n1 bemocskol n2t 

bemond 
1. n1 bemond (azt) (hogy) rel s 
2. n1 bemond (azt) hogy s 
3. n1 bemond azt hogy s 
4. n1 bemond n2 
5. n1 bemond n2t 
6. n1 bemond n2t d 
7. n1 bemond n2t n3ben 
8. n1 bemond n2t n3n 
9. n1 bemond n2t n3ra 
10. n1 bemond n2t n3x1 
11. n1 bemond n2t n3x2 
12. n1 bemond „s” 

bemutat 
1. n1 bemutat (azt) (hogy) hogy(an) s 
2. n1 bemutat n2t 
3. n1 bemutat n2t a színben 
4. n1 bemutat n2t n3 előtt 
5. n1 bemutat n2t n3hoz 
6. n1 bemutat n2t n3ként 
7. n1 bemutat n2t n3nek 
8. n1 bemutat n2t n3nek <n3 – címzett> 
9. n1 bemutat n3nek n2t 
10. n1 bemutat n3ra n2t 
11. n1 bemutat n3vel n2t <n2 többes v. v felsz.> 
12. n1 úgy bemutat n2t mint n3t 

bemutatkozik 
1. n1 bemutatkozik 
2. n1 bemutatkozik magát n2nek 
3. n1 bemutatkozik magát n2nek n3 előtt 
4. n1 bemutatkozik mint n2 
5. n1 bemutatkozik mint n2 n3nek 



6. n1 bemutatkozik n2ként 
7. n1 bemutatkozik n2ként n3nek 
8. n1 bemutatkozik n2nek 
9. n1 bemutatkozik „s” 

benéz 
1. n1 benéz d 
2. n1 benéz n2x2 

benne van a levegőben 
1. n1 benne van a levegőben 

benő 
1. n1 benő 
2. n1 benő n2t 
3. n1 benő n2vel 
4. n1t benő 
5. n1t benő n2 
6. n2 benő 

benyújt 
1. ahogy (azt) benyújt n1 s 
2. n1 benyújt n2t 
3. n1 benyújt n2t <n2 – kérdés, kérvény, per, …> 
4. n1 benyújt n2t d 
5. n1 benyújt n2t d n4nek 
6. n1 benyújt n2t n3be <n3 – cél> 
7. n1 benyújt n2t n3hoz 
8. n1 benyújt n2t n3nek 
9. n1 benyújt n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 benyújt n2t n3x2 
11. n1 benyújt n2t n3x2 n4nek 
12. n1 benyújt n2t n3x2 n4ért 
13. n1 benyújt n2t v# 
14. n1 benyújt n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
15. n1 benyújt n3ra n2t 

beoszt 
1. n1 beoszt n2t 
2. n1 beoszt n2t a minőségben 
3. n1 beoszt n2t a ra 
4. n1 beoszt n2t d 
5. n1 beoszt n2t n3be 
6. n1 beoszt n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
7. n1 beoszt n2t n3hoz 
8. n1 beoszt n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
9. n1 beoszt n2t n3nek 
10. n1 beoszt n2t n3ra 



11. n1 beoszt n2t n3ra <n3 – időtartam> 
12. n1 beoszt n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 

bepanaszol 
1. n1 bepanaszol n2t 

bepiszkít 
1. n1 bepiszkít n2t 
2. n1 bepiszkít n3vel n2t 

bepólyál 
1. n1 bepólyál n2t 
2. n1 bepólyál n3t 

beragaszt 
1. n1 beragaszt n2t 
2. n1 beragaszt n2t n3vel 

beragyog 
1. n1 beragyog n2t 

berak 
1. n1 berak n2t 
2. n1 berak n2t n3ra <n3 – idény> 
3. n1 berak n3be n2t 

berakodik 
1. n1 berakodik 
2. n1 berakodik n2x2 

bérbe ad 
1. n1 bérbe ad n2t 

bérbe vesz 
1. n1 bérbe vesz n2t 
2. n1 bérbe vesz n2t n3ra 
3. n1 bérbe vesz n2t n3től 
4. n1 bérbe vesz n2t n3ért 

bereked 
1. n1 bereked 

bérel 
1. n1 bérel n2t 
2. n1 bérel n2t d 
3. n1 bérel n2t n2x3 
4. n1 bérel n2t n3ra 
5. n1 bérel n2t n3ra <n3 – időtartam> 
6. n1 bérel n2t n3től 



7. n1 bérel n2t n3x3 
8. n1 bérel n2t n3ért 
9. n1 bérel n2t n3ért <n3 – érték, ár> 

berendez 
1. n1 berendez n2t 
2. n1 berendez n2t n3nek 
3. n1 berendez n2t n3vel 

berendezkedik 
1. n1 berendezkedik 
2. n1 berendezkedik d 
3. n1 berendezkedik n2hoz 
4. n1 d 
5. n1 n2x3 

berepül 

1. n1 berepül n2nek _a ← n3jt 

2. n1 berepül n2nek _a ← n3jt <n3 – n2 tulajdonsága> 
3. n1 berepül n2t 
4. n1 berepül n2t n3 között <n3 – a kipróbálás módja> 
5. n1 berepül n2t n3ben <n3 – a kipróbálás módja> 
6. n1 berepül n2t n3n <n3 – a kipróbálás módja> 
7. n1 berepül n2t n3vel <n3 – a kipróbálás módja> 

bereteszel 
1. n1 bereteszel n2t 
2. n1 bereteszel n2t <n2 – helyiség v. edény> 
3. n1 bereteszel n2t <n2 – nyílászáró szerkezet> 
4. n1 bereteszel n2t n3vel 

berreg 
1. n1 berreg 

berúg 
1. n1 berúg 
2. n1 berúg a ra 
3. n1 berúg magát 
4. n1 berúg magát a ra 
5. n1 berúg magát mint a n2 
6. n1 berúg magát n2ig 
7. n1 berúg magát úgy hogy s 
8. n1 berúg mint a n2 
9. n1 berúg n2ig 
10. n1 berúg úgy hogy s 

beruház 
1. n1 beruház n2t n3be 



besorol 
1. n1 besorol n2be 
2. n1 besorol n2t a minőségben 
3. n1 besorol n2t n3be 
4. n1 besorol n2t n3hoz 
5. n1 besorol n2t n3nek 

besóz 
1. n1 besóz n2t 
2. n1 besóz n2t n3ra <n3 – idény> 

beszabályoz 
1. n1 beszabályoz n2t 

beszalad 
1. n1 beszalad d 
2. n1 beszalad n2x2 

beszáll 
1. n1 beszáll 
2. n1 beszáll n2x2 

beszállásolja magát 
1. n1 beszállásolja magát n2x3 

beszámol 
1. n1 beszámol 
2. n1 beszámol n2 előtt <n2 – egy személy v. személyek csoportja> 
3. n1 beszámol n2 előtt n3ról 
4. n1 beszámol n2nek <n2 – egy személy v. személyek csoportja> 
5. n1 beszámol n2nek <n2 – többnyire egy személy> 
6. n1 beszámol n2nek n3ról 

beszámoltat 
1. n1 beszámoltat n3t 

beszél 
1. n1 beszél 
2. n1 beszél (arról) (hogy) rel s 
3. n1 beszél (arról) (hogy) rel s n3nek 
4. n1 beszél (arról) hogy s 
5. n1 beszél (arról) hogy s n3nek 
6. n1 beszél (azt) (hogy) rel s 
7. n1 beszél (azt) (hogy) rel s n3nek 
8. n1 beszél (azt) (hogy) s 
9. n1 beszél (azt) hogy s 
10. n1 beszél (azt) hogy s n3nek 
11. n1 beszél<n1 – többes> 



12. n1 beszél<n1 – többnyire többes v. gyűjtő> 
13. n1 beszél<n1 – többnyire többes> 
14. n1 beszél a n2n <d, n2 – nyelv> 
15. n1 beszél a témáról 
16. n1 beszél arról hogy s 
17. n1 beszél arról hogy s n3nek 
18. n1 beszél azt hogy s 
19. n1 beszél azt hogy s n3nek 
20. n1 beszél d <d, n2 – nyelv> 
21. n1 beszél d <n2, d – beszédmód> 
22. n1 beszél egymással <n1 – többes> 
23. n1 beszél magában <n2 – a beszédpartner> 
24. n1 beszél magát d <d, n2 – a nyelv neve> 
25. n1 beszél magát n2ben <d, n2 – a nyelv neve> 
26. n1 beszél magát n2n <d, n2 – a nyelv neve> 
27. n1 beszél magát n2vel <n2 – a címzett, ill. a beszédpartner> 
28. n1 beszél magát n2vel <n2 – a kommunikáció eszköze> 
29. n1 beszél mint n2 <n2, d – beszédmód> 
30. n1 beszél n21 
31. n1 beszél n21 n3nek 
32. n1 beszél n21 n3vel 
33. n1 beszél n2ből 
34. n1 beszél n2ról 

35. n1 beszél n2ról ⇔~ n1 v hogy s (n2) 
36. n1 beszél n2ról egymás között 
37. n1 beszél n2ról n3nek 
38. n1 beszél n2t 
39. n1 beszél n2vel 
40. n1 beszél n2vel || n1 és n2 v 
41. n1 beszél n2vel || n1 és n2 v <többnyire határozószóval> 
42. n1 beszél n2vel || n1 és n2 v egymással 
43. n1 beszél n2vel <n2 – a beszédpartner> 
44. n1 beszél n2vel <n2 – a beszélgető partner> 
45. n1 beszél n2vel <n2 – a kommunikáció eszköze> 
46. n1 beszél n2vel <n2, d – beszédmód> 
47. n1 beszél n2vel a témáról 
48. n1 beszél n2vel n3ról 
49. n1 beszél n3nek n2t 
50. n1 beszél n3ról 

beszél <’beszélő viszonyban van vkivel’> 
1. n1 beszél <’beszélő viszonyban van vkivel’><n1 – többes> 
2. n1 beszél <’beszélő viszonyban van vkivel’> n2vel 

beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> 
1. n1 beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> 
2. n1 beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> a n2n <n2 – nyelv, többnyire 
jelzővel> 



3. n1 beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> n2ben <’megérteti magát’, n2 – a 
kód, v. annak része> 
4. n1 beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> n2n <’megérteti magát’, n2 – a kód, 
v. annak része> 
5. n1 beszél <’rendelkezik a beszéd képességével’> n2vel <’megérteti magát’, n2 – a 
kód, v. annak része> 

beszélget 
1. n1 beszélget 
2. n1 beszélget<n1 – többes> 
3. n1 beszélget<n1 – többnyire többes v. gyűjtő> 
4. n1 beszélget<n1 – többnyire többes> 
5. n1 beszélget a témáról 
6. n1 beszélget arról hogy s 
7. n1 beszélget egymással <n1 – többes> 
8. n1 beszélget magában <n2 – a beszédpartner> 
9. n1 beszélget n2ról 
10. n1 beszélget n2vel 
11. n1 beszélget n2vel || n1 és n2 v 
12. n1 beszélget n2vel || n1 és n2 v egymással 
13. n1 beszélget n2vel <n2 – a beszédpartner> 
14. n1 beszélget n2vel <n2 – a kommunikáció eszköze> 
15. n1 beszélget n2vel a témáról 
16. n1 beszélget n2vel n3ról 
17. n1 beszélget n3ról 

beszélget <’szóban érintkezik’> 
1. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> 
2. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> d <n2, d – beszédmód> 
3. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> mint n2 <n2, d – beszédmód> 
4. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> n2ról 
5. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> n2ról egymás között 
6. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> n2vel || n1 és n2 v <többnyire határozószóval> 
7. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> n2vel <n2 – a beszélgető partner> 
8. n1 beszélget <’szóban érintkezik’> n2vel <n2, d – beszédmód> 

beszennyez 
1. n1 beszennyez n2t 

beszerel 
1. n1 beszerel n2t 
2. n1 beszerel n2t d 
3. n1 beszerel n2t n3nek 
4. n1 beszerel n2t n3x3 

beszerez 
1. n1 beszerez n2t 
2. n1 beszerez n2t n3ra 



3. n1 beszerez n2t n3ra <n3 – idény> 

beszív 
1. n1 beszív magába n2t 
2. n1 beszív n2t 

beszivárog 
1. n1 beszivárog n2be 

beszolgáltat 
1. n1 beszolgáltat d2 n2t 
2. n1 beszolgáltat n2t 
3. n1 beszolgáltat n2t n3nek 
4. n1 beszolgáltat n3x2 n2t 

beszór 
1. n1 beszór n2t n3vel 

besző 
1. n1 besző n2t n3vel 

beszökik 
1. n1 beszökik n2x2 

beszurkoz 
1. n1 beszurkoz n2t 

beszuszakol 
1. n1 beszuszakol n2ra n2t 
2. n1 beszuszakol n3be n2t 

beszüntet 
1. n1 beszüntet n2t 

betakar 
1. n1 betakar n2t 
2. n1 betakar n2t d 
3. n1 betakar n2t n3ig 
4. n1 betakar n2t n3vel 

betakarít 
1. n1 betakarít n2t 
2. n1 betakarít n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
3. n1 betakarít n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
4. n1 betakarít n2t n3nként <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 
5. n1 betakarít n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
6. n1 betakarít n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – termő terület> 
7. n1 betakarít n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 
8. n1 betakarít n2t n3vel 



betakarja magát 
1. n1 betakarja magát 

betapaszt 
1. n1 betapaszt n2t 
2. n1 betapaszt n2t n3vel 

betáplál 
1. n1 betáplál n2t n3be 
2. n1 betáplál n2t n3ra 

betart 
1. n1 betart n2t 

betegeskedik 
1. n1 betegeskedik 
2. n1nek n2j van <n2 – betegség> 

betegsége van 
1. n1nek <vmilyen> betegsége van 

beteker 
1. n1 beteker n2ra 
2. n1 beteker n2t 
3. n1 beteker n2t n3vel 

betemet 
1. n1 betemet n2t 
2. n1 betemet n2t n3vel 
3. n2 betemet n1t 

beterít 
1. n1 beterít n2t 
2. n1 beterít n2t n3vel 

beterjeszt 
1. n1 beterjeszt (azt) (hogy) rel s 
2. n1 beterjeszt (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 beterjeszt (azt) hogy s 
4. n1 beterjeszt (azt) hogy s n3nek 
5. n1 beterjeszt n2ról || n1 v (azt) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 
6. n1 beterjeszt n2t 
7. n1 beterjeszt n2t || n1 v (azt) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 
8. n1 beterjeszt n2t n3nek 
9. n1 beterjeszt „s” 
10. n1 beterjeszt „s” n3nek 

betervez 
1. n1 betervez n2t 



betilt 
1. n1 betilt (azt) hogy s 
2. n1 betilt n2t 
3. n1 betilt n3t 

betol 
1. n1 betol n2t 
2. n1 betol n2t d 
3. n1 betol n2t n3nek 
4. n1 betol n2t n3x2 

betölt 
1. n1 betölt d <d, n2 – idő> 
2. n1 betölt n2t 
3. n1 betölt n2x <d, n2 – idő> 
4. n2 betölt n1t 

betöm 
1. n1 betöm n2t 
2. n1 betöm n2t n3vel 

betör 
1. n1 betör n2jt n3ben 
2. n1 betör n2jt n3n 
3. n1 betör n2t 
4. n1 betör n2t d <d – fok, d – fok> 
5. n1 betör n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
6. n1 betör n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
7. n1 betör n2t n3ra 
8. n1 betör n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

9. n1 betör n3nek _a ← n2jt ← n2jt <n3 többnyire nem azonos n1-gyel> 

10. n1 betör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
11. n1v n2t 

betűz 
1. n1 betűz n2n n2be 
2. n1 betűz n2t 

beugrat 
1. n1 beugrat n2t 
2. n1 beugrat n2t (helyből) 
3. n1 beugrat n2t n3vel 

beugrik 
1. n1 beugrik d 
2. n1 beugrik n2x2 

beutazik 



1. n1 beutazik n2t 
2. n1 beutazik n2t n3n 

bevág 
1. n1 bevág n2t 
2. n1 bevág n2t n3be 

beválaszt 
1. n1 beválaszt n2t n3be 

bevall 
1. n1 bevall 
2. n1 bevall (azt) hogy s 
3. n1 bevall (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 bevall (azt) hogy s n3nek 
5. n1 bevall n2t 
6. n1 bevall n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
7. n1 bevall n2t n3 előtt 
8. n1 bevall n2t n3nek 

bevégez 
1. n1 bevégez n (v#)t 
2. n1 bevégez n (v#)t d <d, n3 – idő> 
3. n1 bevégez n (v#)t n3x <d, n3 – idő> 
4. n1 bevégez n2t 
5. n1 bevégez n2t d <d, n3 – idő> 
6. n1 bevégez n2t n3x <d, n3 – idő> 

bever 
1. n1 bever magát 
2. n1 bever magát n2ben 
3. n1 bever n2jt 
4. n1 bever n2jt n3ben 
5. n1 bever n2jt n3n 
6. n1 bever n3be n2jt 

7. n1 bever n3nek _a ← n2jt ← n2jt <n3 többnyire nem azonos n1-gyel> 

8. n1 bever n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
9. n1v n2t 

bevés 
1. n1 bevés n2t 

bevesz 
1. n1 bevesz n2ből <n2 – hossza, szélessége> 
2. n1 bevesz n2ből n3ben <n3 – a ruhadarab része> 
3. n1 bevesz n2ből n3t <n3 – mérték> 
4. n1 bevesz n2t 
5. n1 bevesz n2t n3től 



6. n1 bevesz n3be n2t 
7. n1 bevesz n3ben n2t 
8. n1 bevesz n3vel n2t 

bevet 
1. n1 bevet n2t d 
2. n1 bevet n2t n3ra <n3 – cél> 
3. n1 bevet n2t n3x2 

bevezet 
1. n1 bevezet n2t 
2. n1 bevezet n2t d 
3. n1 bevezet n2t n3be 
4. n1 bevezet n2t n3ra 
5. n1 bevezet n2t n3x3 
6. n1 bevezet n3be n2t 
7. n1 bevezet n3ben n2t 

bevisz 
1. n1 bevisz n2t d 
2. n1 bevisz n2t n3x2 

bevon 
1. n1 bevon n2t 
2. n1 bevon n2t n3be 
3. n1 bevon n2t n3vel 

bezár 
1. n1 bezár n2t 
2. n1 bezár n2t <n2 – helyiség v. edény> 
3. n1 bezár n2t <n2 – nyílászáró szerkezet> 
4. n1 bezár n2t n3vel 
5. n1 bezár n3ra n2t 
6. n1 bezár n3vel n2t 

bíbelődik 
1. n1 bíbelődik n2vel 

biccent 
1. n1 biccent a fejével 
2. n1 biccent n2nek 

billegtet 
1. n1 billegtet n2t 
2. n1 billegtet n2t n3vel 

billent 
1. n1 billent n2t 



bír 
1. n1 bír 
2. n1 bír n2t 
3. n1 bír n2t (arra) hogy s 
4. n1 bír n2t arra hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
5. n1 bír n2t n3ra 
6. n1 bír n2vel 
7. n1 d bír n2t 

bír <’fizikailag v. szellemileg képes megtenni vmit’> 
1. n1 bír <’fizikailag v. szellemileg képes megtenni vmit’> v# 

bírál 
1. n1 bírál n2t 
2. n1 bírál n2t n3 miatt 
3. n1 bírál n2t n3ért 

bíráskodik 
1. n1 bíráskodik n2ben 
2. n1 bíráskodik n2n 

birizgál 

1. n1 birizgál n2nek _a ← n3jt 
2. n1 birizgál n2t 
3. n1 birizgál n2t n3be 
4. n1 birizgál n2t n3vel 

bírja magát 
1. n1 a <jól> bírja magát 

birkózik 
1. n1 birkózik 
2. n1 birkózik n2vel 
3. n1 birkózik n2vel || n1 és n2 v 

bírságol 
1. n1 bírságol n2t 
2. n1 bírságol n2t n3ra 
3. n1 bírságol n2t n3ért 

birtokában van 
1. n1nek _a birtokában van n2 

birtokol 
1. n1 birtokol n2t 

bíz 
1. n1 bíz n2t n3ra 
2. n1 bíz n3ra (azt) (hogy) s 



3. n1 bíz n3ra (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n3ra 

bizalmatlan 
1. n1 bizalmatlan a n2vel szemben 
2. n1 bizalmatlan n2ben 

bízat 
1. n1 bízat n2t 
2. n1 bízat n2t n3vel 
3. n1 bízat n2t n3ért 

bízik 
1. n1 bízik 
2. n1 bízik (abban) hogy s 
3. n1 bízik abban hogy s 
4. n1 bízik n2ben 
5. n1 bízik n2ben || n1 v hogy s (n2) 

bizonygat 
1. n1 bizonygat (azt) hogy s 
2. n1 bizonygat (azt) hogy s n3nek 
3. n1 bizonygat (azt) hogy s n3vel 
4. n1 bizonygat azt hogy s n3nek 
5. n1 bizonygat n2t 
6. n1 bizonygat n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <egyes n2-k esetében> 
7. n1 bizonygat n2t || n1 v (azt) hogy s(n2) <néhány n2 esetében> 
8. n1 bizonygat n2t n3nek 
9. n1 bizonygat n2t n3vel 
10. n1 bizonygat „s” 
11. n1 bizonygat „s” n3nek 

bizonyít 
1. n1 (azt) hogy s n3nek 
2. n1 bizonyít (azt) (hogy) rel s 
3. n1 bizonyít (azt) hogy s 
4. n1 bizonyít (azt) hogy s n3nek 
5. n1 bizonyít (azt) hogy s n3vel 
6. n1 bizonyít n2t 
7. n1 bizonyít n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
8. n1 bizonyít n2t || n1 v (azt) hogy s(n2) <néhány n2 esetében> 
9. n1 bizonyít n2t n3nek 
10. n1 bizonyít n2t n3vel 
11. n1 bizonyít n3t 

bizonytalankodik 
1. n1 bizonytalankodik (hogy) s <s – kérdő> 

bizonyul 



1. n1 bizonyul a nek 
2. n1 bizonyul a nek <v – cop> 
3. n1 bizonyul d 
4. n1 bizonyul n2nek 
5. n1 bizonyul n2nek <v – cop> 

biztat 
1. n1 biztat n2t 
2. n1 biztat n2t (arra) hogy s 
3. n1 biztat n2t (arra) hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
4. n1 biztat n2t n3ra 

biztosít 
1. n1 biztosít (azt) hogy s 
2. n1 biztosít n2t 
3. n1 biztosít n2t n3 ellen 
4. n1 biztosít n2t n3 számára 
5. n1 biztosít n2t n3nek 

bocsánatot kér 
1. n1 bocsánatot kér 
2. n1 bocsánatot kér n2től 
3. n1 bocsánatot kér n2ért 

bocsát 
1. n1 bocsát n2t 
2. n1 bocsát n2t d 
3. n1 bocsát n2t n3 közé 
4. n1 bocsát n2t n3be 
5. n1 bocsát n2t n3n 
6. n1 bocsát n2t n3n keresztül 
7. n1 bocsát n2t n3n át 
8. n1 bocsát n2t n3ra 
9. n1 bocsát n2t n3vel 
10. n1 bocsát n2t n3x2 
11. n1 bocsát n2t v# 
12. n1 bocsát n3ra n2t 

bocsátkozik 
1. n1 bocsátkozik n2be 

bogoz 
1. n1 bogoz n2t 
2. n1 bogoz n2t n3 szerint 

bogozódik 
1. n1 bogozódik 



boldogul 
1. n1 boldogul d <d, n2 – mód> 
2. n1 boldogul d n3ig <n3 – idő> 
3. n1 boldogul d n3t <n3 – idő> 
4. n1 boldogul mint n2 <d, n2 – mód> 
5. n1 boldogul mint n2 n3ig <n3 – idő> 
6. n1 boldogul mint n2 n3t <n3 – idő> 
7. n1 boldogul n2 nélkül 
8. n1 boldogul n2ként <d, n2 – mód> 
9. n1 boldogul n2ként n3ig <n3 – idő> 
10. n1 boldogul n2ként n3t <n3 – idő> 
11. n1 boldogul n2nek hála 
12. n1 boldogul n2nek köszönhetően 
13. n1 boldogul n2vel 
14. n1 boldogul n2x <d, n2 – mód> 
15. n1 boldogul n2x n3ig <n3 – idő> 
16. n1 boldogul n2x n3t <n3 – idő> 

bólint 
1. n1 bólint a fejével 
2. n1 bólint n2nek 

bólintgat 

1. n1nek _a ← n2j bólintgat 

bólogat 
1. n1 bólogat n2vel 

bolygat 
1. n1 bolygat n2t 

bolyong 
1. n1 bolyong 
2. n1 bolyong d 
3. n1 bolyong n2ben 
4. n1 bolyong n2n 
5. n1 bolyong n2x1 n3y2 
6. n1 bolyong n2x3 

bombáz 
1. n1 bombáz n2t 
2. n1 bombáz n2t n3ből 
3. n1 bombáz n2t n3ról 
4. n1 bombáz n2t n3vel 

bomlik 
1. n1 bomlik 
2. n1 bomlik n2 között <n2 – többnyire már az osztás/osztódás előtt létezett> 



3. n1 bomlik n2ra <n2 – többnyire az osztás/osztódás eredménye> 

boncol 
1. n1 boncol n2t 
2. n1 boncol n2t n3nek 
3. n1 boncol n2t n3vel 

bont 
1. n1 bont n2t 
2. n1 bont n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
3. n1 bont n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
4. n1 bont n2t n2ra 
5. n1 bont n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
6. n1 bont n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
7. n1 bont n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
8. n1 bont n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
9. n1 bont n2t n3ra 
10. n1 bont n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 
11. n1 bont n2t n3ról n3ra haladva 
12. n1 bont n2t n3vel 

bontakoztat 
1. n1 bontakoztat n2t 
2. n1 bontakoztat n2t n3be 

bontogat 
1. n1 bontogat n2t 

borít 
1. n1 borít n2t 
2. n1 borít n2t <n1 – többnyire természeti jelenség> 
3. n1 borít n2t d 
4. n1 borít n2t n3be 
5. n1 borít n2t n3ra 
6. n1 borít n2t n3ról 
7. n1 borít n2t n3vel 
8. n1 borít n2t n3x2 

borotvál 
1. n1 borotvál n2jt 
2. n1 borotvál n2t 
3. n1 borotvál n2t n3vel 

4. n1 borotvál n3nek _a ← n2(j)t 

5. n1 borotvál n3nek _a ← n2jt 

borotválkozik 
1. n1 borotválkozik 
2. n1 borotválkozik n2vel 



borul 
1. a n1 – n3 borul n2t 
2. n1 borul magát <n2 – többnyire kar> 

3. n1 borul magát n3nek _a ← n2jbe 
4. n1 borul n2 fölé 
5. n1 borul n2be 
6. n1 borul n2jbe <n2 – többnyire kar> 
7. n1 borul n2ra 

8. n1 borul n3nek _a ← n2jbe 

borzol 
1. n1 borzol n2t 
2. n1 borzol n2t <n2 – többnyire szél> 

borzolgat 
1. n1 borzolgat n2t 
2. n1 borzolgat n2t n3jvel 

3. n1 borzolgat n3nek _a ← n2jt 

4. n1 borzolgat n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 testrésze – haj, hajfürt, szakáll, 
szőr, …> 

borzolódik 
1. n1 borzolódik 
2. n1 borzolódik n2től <n2 – ok> 

bosszankodik 
1. n1 bosszankodik 

bosszant 
1. n1 bosszant az conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
2. n1 bosszant n2t 
3. n1 bosszant n2t n3vel 

4. n1 bosszant n2t n3vel || _a ← n3j v n2t 

5. n1 bosszant n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
6. n1 bosszant n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

bosszút áll 
1. n1 bosszút áll n2n 
2. n1 bosszút áll n2ért 

botlik 
1. n1 botlik n2be 

botorkál 
1. n1 botorkál 
2. n1 botorkál d 
3. n1 botorkál n2ben 
4. n1 botorkál n2n 



5. n1 botorkál n2x1 n3y2 
6. n1 botorkál n2x3 

bőg 
1. n1 bőg 

bök 
1. n1 bök n2t n3be 
2. n1 bök n2t n3n 

3. n1 bök n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 bök n2vel n3 felé 

bőkezűen bánik 
1. n1 bőkezűen bánik n2vel 

bőkezűen mér 
1. n1 bőkezűen mér n2t n3nek 

<vmilyen> bőrben van 
1. n1 a <vmilyen> bőrben van 

bőszít 
1. n1 bőszít n2t 

2. n1 bőszít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 bőszít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
4. n1t bőszít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

bővít 
1. n1 bővít n2t 
2. n1 bővít n2t n3vel 

búcsút mond 
1. n1 búcsút mond n2nek 

búcsút vesz 
1. n1 búcsút vesz 
2. n1 búcsút vesz n2től 
3. n1 búcsút vesz n2től || n1 és n2 vp (egymástól) 

búcsúzik 
1. n1 búcsúzik 
2. n1 búcsúzik kézfogással 
3. n1 búcsúzik n2től 
4. n1 búcsúzik n2től || n1 és n2 v (egymástól) 

búcsúzkodik 
1. n1 búcsúzkodik 
2. n1 búcsúzkodik kézfogással 
3. n1 búcsúzkodik n2től 



4. n1 búcsúzkodik n2től || n1 és n2 v (egymástól) 

búcsúztat 
1. n1 búcsúztat ap n2t 
2. n1 búcsúztat n2t 

búg 
1. n1 búg 

buggyan 
1. n1 buggyan 
2. n1 buggyan d 
3. n1 buggyan n2ben 
4. n1 buggyan n2x1 
5. n1 buggyan n2x2 

bugyog 
1. n1 bugyog 
2. n1 bugyog d 
3. n1 bugyog n2ben 
4. n1 bugyog n2ből 
5. n1 bugyog n2x1 
6. n1 bugyog n2x2 

bugyolál 
1. n1 bugyolál n2t 
2. n1 bugyolál n2t n3be 
3. n1 bugyolál n2t n3vel 

bújik 
1. n1 bújik 
2. n1 bújik a felszín alatt 
3. n1 bújik d 
4. n1 bújik n2 elől 
5. n1 bújik n2 elől <n2 – szem, …> 
6. n1 bújik n2 közül 
7. n1 bújik n2 mögött 
8. n1 bújik n2ben 
9. n1 bújik n2ből 
10. n1 bújik n2hoz 
11. n1 bújik n2x2 
12. n1 bújik n2x3 
13. n1 bújik n3vel n2hoz 

bujkál 
1. n1 bujkál 
2. n1 bujkál a néven 
3. n1 bujkál d 



4. n1 bujkál n2 elől 
5. n1 bujkál n2j körül <n2 – többnyire száj, ajak…> 
6. n1 bujkál n2jben 
7. n1 bujkál n2x2 
8. n1 bujkál n2x3 

9. n1 bujkál n3nek _a ← n2j körül 

10. n1 bujkál n3nek _a ← n2jben 

bújtat 
1. n1 bújtat n2t d 
2. n1 bújtat n2t n3 elől 
3. n1 bújtat n2t n3x3 
4. n1v n2t 

bujtogat 
1. n1 bujtogat n2t 
2. n1 bujtogat n2t (arra) hogy s 
3. n1 bujtogat n2t (arra) hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
4. n1 bujtogat n2t n3ra 

bukásra áll 
1. n1 bukásra áll 
2. n1 bukásra áll n2ből 

bukik 
1. n1 bukik 
2. n1 bukik d 
3. n1 bukik d, n2x – időpont 
4. n1 bukik n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
5. n1 bukik n2x d, n2x – időpont 
6. n1 bukik n2x2 
7. n1 bukik n2x3 

bukkan 
1. n1 bukkan n2ra 
2. n1 bukkan n2ra n3ben 
3. n3 bukkan n1ra d 
4. n3 bukkan n1ra n2x3 

burkol 
1. n1 burkol n2 t n3vel 
2. n1 burkol n2t n3vel 

burkolózik 
1. n1 burkolózik n2be 

búslakodik 
1. n1 búslakodik n2 után 



búsul 
1. n1 búsul 
2. n1 búsul n2 nélkül 
3. n1 búsul n2 után 

buzdít 
1. n1 buzdít n2t 
2. n1 buzdít n2t n3vel 
3. n1 buzdít n2t n3ért 

bűnbaknak állít 
1. n1 bűnbaknak állít n2t 

büntet 
1. n1 büntet magát 
2. n1 büntet n2t 
3. n1 büntet n2t n3ra 
4. n1 büntet n2t n3vel 
5. n1 büntet n2t n3ért 
6. n1 büntet n2t úgy rel s 

büszkeséget érez 
1. n1 büszkeséget érez n2 miatt 

bütyköl 
1. n1 bütyköl n2t 
2. n1 bütyköl n2vel 

bűzlik 
1. n1 bűzlik n2től 

  



C 
cáfol 

1. n1 cáfol n2t 
2. n1 cáfol n2t n3vel 

celebrál 
1. n1 celebrál n2t 

céloz 
1. n1 céloz 
2. n1 céloz n2ra 

3. n1 céloz n3nek _a ← n2jra 

4. n1 céloz n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

cenzúráz 
1. cenzúráz n1t 
2. n1 cenzúráz n2n <n2 – többnyire cselekvés> 

cibál 

1. n1 cibál n2nek _a ← n3jt 
2. n1 cibál n2t 
3. n1 cibál n2t n3jnél fogva 
4. n1 cibál n2t n3jvel 
5. n1 cibál n2t n3vel 

6. n1 cibál n3nek _a ← n2jt 

7. n1 cibál n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 testrésze – haj, hajfürt, szakáll, szőr, 
…> 
8. n2 cibál n1t 

cigarettázik 
1. n1 cigarettázik 

cikázik 
1. n1 cikázik 
2. n1 cikázik d 
3. n1 cikázik n2n 
4. n1 cikázik n2n át 
5. n1 cikázik n2x1 n3y2 
6. n1 cikázik n2x2 
7. n1 cikázik n2x3 

címez 
1. n1 címez n2nek 
2. n1 címez n2t d 
3. n1 címez n2t d n4nek 



4. n1 címez n2t n3be <n3 – cél> 
5. n1 címez n2t n3ra <n3 – cél> 
6. n1 címez n2t n3x2 
7. n1 címez n2t n3x2 n4nek 
8. n1 címez n2t n3x2 n4ért 
9. n1 címez n2t v# 
10. n1 címez n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 

cipel 
1. n1 cipel n2j v# || n1 v n2t n (v#)ra 
2. n1 cipel n2t 
3. n1 cipel n2t d 
4. n1 cipel n2t n3ben 
5. n1 cipel n2t n3n 
6. n1 cipel n2t n3n keresztül 
7. n1 cipel n2t n3n át 
8. n1 cipel n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 cipel n2t n3x1 
10. n1 cipel n2t n3x2 
11. n1 cipel v# 

cirógat 
1. n1 cirógat n2t n3vel 

2. n1 cirógat n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

citál 
1. n1 citál n3 elé n2t 

civakodik 
1. n1 civakodik<n1 – többes v. gyűjtő> 
2. n1 civakodik n2vel 
3. n1 civakodik n2vel || n1 és n2 v 

  



Cs 
csábít 

1. n1 csábít n2t 

csal 
1. n1 csal 
2. n1 csal n2t 
3. n1 csal n2t (arra) hogy s 
4. n1 csal n2t d 
5. n1 csal n2t n3jvel 
6. n1 csal n2t n3vel 
7. n1 csal n2t n3x1 
8. n1 csal n2t n3x2 

9. n2nek _a ← n1j csal<n1 – érzékszerv> 

csalódik 
1. n1 csalódik 
2. n1 csalódik n2ben 
3. n1 csalódik n2t illetően 

csalogat 
1. n1 csalogat n2t 
2. n1 csalogat n2t d 
3. n1 csalogat n2t n3jvel 
4. n1 csalogat n2t n3x2 

csap 
1. n1 csap n2be 
2. n1 csap n2ra 
3. n1 csap n2ra <n2 – tárgy> 
4. n1 csap n2ra n3vel 
5. n1 csap n2t 
6. n1 csap n2t d 
7. n1 csap n2t d n4vel 
8. n1 csap n2t n2be 
9. n1 csap n2t n2ról 
10. n1 csap n2t n2x2 
11. n1 csap n2t n3ról n4vel 
12. n1 csap n2t n3x2 n4vel 
13. n1 csap n3jt n2hoz 
14. n1 csap n3vel n2ra 

csapdos 
1. n1 csapdos n2jvel 



csapkod 
1. n1 csapkod n2hoz 
2. n1 csapkod n2jvel 
3. n1 csapkod n2nek 

4. n1 csapkod n2nek _a ← n3jt 

5. n1 csapkod n2nek _a ← n3jt <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát felületként 
értelmezzük> 

6. n1 csapkod n2nek _a ← n4jt n3vel 
7. n1 csapkod n2t 

8. n1 csapkod n3nek _a ← n2jt 

csapódik 
1. n1 csapódik 
2. n1 csapódik n2be <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
3. n1 csapódik n2hoz 
4. n1 csapódik n2n 
5. n1 csapódik n2nek 
6. n1 csapódik n2nek <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
7. n1 csapódik n3hoz <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 

8. n1 csapódik n3nek _a ← n2jbe 

9. n1nek _a ← n3j csapódik n2hoz 

csapódik. 3. (neki)ütődik 
1. n1 csapódik. 3. (neki)ütődik n2nek 

2. n1nek _a ← n3j csapódik. 3. (neki)ütődik n2nek 

csapong 
1. n1 csapong 
2. n1 csapong d 
3. n1 csapong egymást n2ben 
4. n1 csapong egymást n2jben <n2 fej, agy> 
5. n1 csapong n2ben 
6. n1 csapong n2jben <n2 fej, agy> 
7. n1 csapong n2n 
8. n1 csapong n2n <n2 – hely> 
9. n1 csapong n2x1 n3x2 
10. n1 csapong n2x1 n3y2 
11. n1 csapong n2x2 
12. n1 csapong n2x3 

csapra ver 
1. n1 csapra ver n2t 

csatát vív 



1. n1 csatát vív 

csatlakozik 
1. n1 csatlakozik n2hoz 

csatol 
1. n1 csatol n2t 
2. n1 csatol n2t n3hoz 

csattan 
1. n1 csattan 
2. n1 csattan d 
3. n1 csattan n2 alatt 
4. n1 csattan n2ben <n2 – főleg hideg> 
5. n1 csattan n2től 
6. n1 csattan n2től <n2 – ok> 
7. n1 csattan n2x3 
8. n1 csattan n3n <n2 – főleg hideg> 

9. n2nek _a ← n1j csattan 

csattog 
1. n1 csattog 
2. n1 csattog d 

3. n1 csattog n2jt n3hoz, n1nek a ← n2j v n3n 

4. n1 csattog n2jt n3ra, n1nek a ← n2j v n3n 
5. n1 csattog n2n 
6. n1 csattog n2n <az ütés egyenes irányú, ill. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
7. n1 csattog n2n <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát felületként értelmezzük> 
8. n1 csattog n2x3 

9. n2nek _a ← n1j csattog 

csattogtat 
1. n1 csattogtat n2jt 
2. n1 csattogtat n2t 

csavar 
1. n1 csavar n2t 
2. n1 csavar n2t n3be 
3. n1 csavar n2t n3ra 

cselekszik 
1. n1 cselekszik 
2. n1 cselekszik d 
3. n1 cselekszik n2 ellen 
4. n1 cselekszik n2 ellenére 
5. n1 cselekszik n2 szerint 
6. n1 cselekszik n2nek megfelelően 



7. n1 cselekszik n2x 
8. n1 cselekszik n2x3 
9. n1 cselekszik d n2vel 

csen 
1. n1 csen n2t 
2. n1 csen n2t d 
3. n1 csen n2t n3től 
4. n1 csen n2t n3x1 

5. n1 csen n3nek _a ← n2jt 

csendesedik 
1. n1 csendesedik 

csendül 
1. n1 csendül 
2. n1 csendül n2ből 

cseng 
1. n1 cseng 
2. n1 cseng d 
3. n1 cseng n2ből, n1 v n2ben 
4. n1 cseng n2jbe 
5. n1 cseng n2ként n3jben <n3 – szív, lélek> 

6. n1 cseng n3nek _a ← n2jben 

7. n2nek _a ← n1j cseng 

csenget 
1. n1 csenget 

csepeg 
1. n1 csepeg 
2. n1 csepeg d 
3. n1 csepeg n2x1 
4. n1 csepeg n2x2 

csepegtet 
1. n1 csepegtet 1,3,4 n2t 
2. n1 csepegtet n2t 
3. n1 csepegtet n2t n3be 
4. n1 csepegtet n2t n3ből 
5. n1 csepegtet n2t n3ra 

csépel 
1. n1 csépel 
2. n1 csépel n2n 

3. n1 csépel n2nek _a ← n3jt 
4. n1 csépel n2t 



5. n1 csépel n2t n3vel 
6. n1 csépel n2vel 

cseperedik 
1. n1 cseperedik d 
2. n1 cseperedik magát n2vé 
3. n1 cseperedik n2ként 
4. n1 cseperedik n2vé 
5. n1 cseperedik n2x3 

csepereg 
1. n1 csepereg 
2. n1 csepereg d 
3. n1 csepereg n2x1 
4. n1 csepereg n2x2 

csepül 
1. n1 csepül n2t 

cserbenhagy 
1. n1 cserbenhagy n2t 

csereberél 
1. n1 csereberél 
2. n1 csereberél n2t 
3. n1 csereberél n2t n3ra 
4. n1 csereberél n2t n3ra n4vel 
5. n1 csereberél n2t n3ért 
6. n1 csereberél n2t n3ért n4vel 

cserél 
1. n1 cserél 
2. n1 cserél n2t 
3. n1 cserél n2t <n1 – többes> 
4. n1 cserél n2t n3ra 
5. n1 cserél n2t n3ra n4vel 
6. n1 cserél n2t n3vel 
7. n1 cserél n2t n3vel || n1 és n3 v n2t 
8. n1 cserél n2t n3ért 
9. n1 cserél n2t n3ért n4vel 
10. n1 cserél n3ra n2t 
11. n1 cserél n3vel n2t 

cserélődik 
1. n1 cserélődik 
2. n1 cserélődik d 
3. n1 cserélődik egymást 
4. n1 cserélődik egymást d 



5. n1 cserélődik egymást n2x3 
6. n1 cserélődik n2x <n2 – időtartam> 
7. n1 cserélődik n2x3 

csereüzletet köt 
1. n1 csereüzletet köt 

<vmilyen> csere van 
1. a <vmilyen> csere van 
2. a <vmilyen> csere van d 
3. a <vmilyen> csere van n2x3 

cserreg 
1. n1 cserreg 
2. n1 cserreg n2ról 

csettint 
1. n1 csettint n2jvel 

cseveg 
1. n1 cseveg 
2. n1 cseveg n2ról 
3. n1 cseveg n2vel 
4. n1 cseveg n2vel || n1 és n2 v 

csigáz 
1. n1 csigáz n2t <n2 – az ember lelki, érzelmi állapota> 

csikar 
1. n1 csikar n2jt 

2. n1 csikar n3nek _a ← n2jt 
3. n1j csikar 

4. n2nek _a ← n1j csikar 

csiklandoz 
1. n1 csiklandoz n2t 
2. n1 csiklandoz n2t n3vel 

csikorog 
1. n1 csikorog 
2. n1 csikorog n2x3 

csilingel 
1. n1 csilingel 

csillan 
1. n1 csillan 
2. n1 csillan a napon 
3. n1 csillan n2ben 



4. n1 csillan n2nek a fényében 
5. n1 csillan n2vel 
6. n1 csillan n2x3 

7. n1 csillan n2x3 ⇔~ n2 v n1től 
8. n1j csillan n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
9. n1jben csillan n2 
10. n1jn csillan n2 

11. n1nek _a ← n2j csillan 

12. n2nek _a ← n1j csillan 

csillapít 
1. n1 csillapít n2t 

csillapodik 
1. n1 csillapodik 

csillog 
1. n1 csillog 
2. n1 csillog<n1 – szem, arc> 
3. n1 csillog a nap sugaraiban 
4. n1 csillog a napon 
5. n1 csillog a napsütésben 
6. n1 csillog d 
7. n1 csillog n2ben 
8. n1 csillog n2n keresztül 
9. n1 csillog n2n át 
10. n1 csillog n2nek a fényében 
11. n1 csillog n2nek a sugaraiban 
12. n1 csillog n2től 
13. n1 csillog n2től || n2 v n1jben 
14. n1 csillog n2től <n1 – többny. szem, n2 érzés> 
15. n1 csillog n2től <n2 – ok> 
16. n1 csillog n2vel 
17. n1 csillog n2x3 

18. n1 csillog n2x3 ⇔~ n2 v n1től 

19. n1j csillog n2től ⇔~ n2 v n1jben 

20. n2nek _a ← n1j csillog 

21. n3nek _a ← n1j csillog 

22. n3nek _a ← n1j csillog n2től 

23. n3nek _a ← n1j csillog n2től ⇔~ n2 v n3nek _a ← n1jben 

csimpaszkodik 
1. n1 csimpaszkodik n2be 
2. n1 csimpaszkodik n2be n3vel 

csinál 
1. n1 csinál magát 



2. n1 csinál n2ből n3t 
3. n1 csinál n2t 
4. n1 csinál n2t d 
5. n1 csinál n2t n3ből 
6. n1 csinál n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
7. n1 csinál n2t n3nek 
8. n1 csinál n2t n3x3 
9. n1 csinál n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 
10. n1 csinál n3t n2ből 

csinál <’cselekszik’> 
1. n1 csinál <’cselekszik’> corr rel s 
2. n1 csinál <’cselekszik’> corr rel s n3vel 
3. n1 csinál <’cselekszik’> n2t 
4. n1 csinál <’cselekszik’> n2t d <d, n3 – mód> 
5. n1 csinál <’cselekszik’> n2t n3vel 
6. n1 csinál <’cselekszik’> n2t n3x <d, n3 – mód> 

csináltat 
1. n1 csináltat n2t 
2. n1 csináltat n2t d 
3. n1 csináltat n2t d <n3 – a varrási tevékenység szubjektuma> 
4. n1 csináltat n2t n3 számára 
5. n1 csináltat n2t n3ből 
6. n1 csináltat n2t n3n 
7. n1 csináltat n2t n3nek 
8. n1 csináltat n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
9. n1 csináltat n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
10. n1 csináltat n2t n3x3 
11. n1 csináltat n2t n3x3 <n3 – a varrási tevékenység szubjektuma> 
12. n1v n2t d <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 
13. n1v n2t n3x3 <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 

csíp 
1. n1 csíp 
2. n1 csíp n2jt 
3. n1 csíp n2t 

4. n1 csíp n3nek _a ← n2jt 

5. n1 csíp n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
6. n1j csíp 

7. n2nek _a ← n1j csíp 

csipeget 
1. n1 csipeget n2t 
2. n1 csipeget n2t d 
3. n1 csipeget n2t n3ról 
4. n1 csipeget n2t n3x1 
5. n1 csipeget n2t n3x3 



csiszol 
1. n1 csiszol n2t 
2. n1 csiszol n2t d 

csitít 
1. n1 csitít magát hogy s 
2. n1 csitít n2t 
3. n1 csitít „s” 

csivitel 
1. n1 csivitel 

csobog 
1. n1 csobog 
2. n1 csobog n2jt 

csodál 
1. n1 csodál 
2. n1 csodál n2t 
3. n1 csodál „s” 

csodálkozik 
1. n1 csodálkozik 
2. n1 csodálkozik (azon) conj s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
3. n1 csodálkozik n2n 
4. n1 csodálkozik „s” 

csodálkozóba ejt 
1. n1 csodálkozóba ejt n2t 

csókol 
1. n1 csókol n2t 
2. n1 csókol n2t n3n 

3. n1 csókol n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

csókolgat 
1. n1 csókolgat n2t 
2. n1 csókolgat n2t n3n 

3. n1 csókolgat n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

csomagol 
1. n1 csomagol 
2. n1 csomagol n2t 
3. n1 csomagol n2t n3be 

csomóz 
1. n1 csomóz n2t 
2. n1 csomóz n2t n3vel 
3. n1 csomóz n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 



csónakázik 
1. n1 csónakázik 
2. n1 csónakázik n2n 

csór 
1. n1 csór n2t 
2. n1 csór n2t d 
3. n1 csór n2t n3től 
4. n1 csór n2t n3x2 

5. n1 csór n3nek _a ← n2jt 

csorbát szenved 
1. n1 csorbát szenved 

csorog 
1. n1 csorog 
2. n1 csorog d 
3. n1 csorog n2ben 
4. n1 csorog n2ben <n2 – patakok> 
5. n1 csorog n2ből 
6. n1 csorog n2n 
7. n1 csorog n2n keresztül 
8. n1 csorog n2n végig 
9. n1 csorog n2n át 
10. n1 csorog n2ra 
11. n1 csorog n2x1 
12. n1 csorog n2x2 
13. n2 csorog d 
14. n2 csorog n1x1 

15. n2nek _a ← n1j csorog 

csóvál 
1. n1 csóvál n2jt 

csődbe megy 
1. n1 csődbe megy 

csökken 
1. n1 csökken 
2. n1 csökken a ra 
3. n1 csökken n2ra 
4. n1 csökken n3ról n2ra 
5. n1nek _az _ára csökken<<n1 – áru> 
6. n1nek _az _ára csökken n1 – ár v 

csökkent 
1. n1 csökkent n2t 
2. n1 csökkent n2t d 



3. n1 csökkent n2t n3jra 
4. n1 csökkent n2t n3ra 
5. n1 csökkent n2t n3vel 
6. n1 csökkent n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
7. n1 csökkent n3ra n2t 

csöpög 
1. n1 csöpög 
2. n1 csöpög d 
3. n1 csöpög n2x1 
4. n1 csöpög n2x2 

csörgedezik 
1. n1 csörgedezik 

csörget 
1. n1 csörget n2t 

csörög 
1. n1 csörög 

csörömpöl 
1. n1 csörömpöl 
2. n1 csörömpöl n2vel 

csúfol 
1. n1 csúfol n2t 
2. n1 csúfol n2t n3j miatt 
3. n1 csúfol n2t n3jért 
4. n1 csúfol n2t n3nek 

csúfolódik 
1. n1 csúfolódik 

csúfondároskodik 
1. n1 csúfondároskodik 

csuk 
1. n1 csuk n2t 
2. n1 csuk n2t d 
3. n1 csuk n2t n3 miatt 
4. n1 csuk n2t n3ra <n3 – időtartam> 
5. n1 csuk n2t n3x2 
6. n1 csuk n2t n3ért 

csukat 
1. n1 csukat n2t 
2. n1 csukat n2t n3 miatt 
3. n1 csukat n2t n3ra <n3 – időtartam> 



4. n1 csukat n2t n3ért 

csuklik 
1. n1 csuklik 
2. n1 csuklik d 
3. n1 csuklik n2ben <n2 – ok> 
4. n1 csuklik n2ra 
5. n1 csuklik n2ról 
6. n1 csuklik n2x2 

7. n1 csuklik magát n3nek _a ← lábai elé 
8. n1 csuklik magát térdre n2 előtt 

csurgat 
1. n1 csurgat n2t 
2. n1 csurgat n2t n3n 
3. n1 csurgat n2t n3ra 

csuszamlik 
1. n1 csuszamlik n2 alatt 

csúszik 
1. n1 csúszik 
2. n1 csúszik d 
3. n1 csúszik d <az észlelő mozgásban van> 
4. n1 csúszik d <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
5. n1 csúszik hogy s 
6. n1 csúszik n2 alatt 
7. n1 csúszik n2 között 
8. n1 csúszik n2 mellett 
9. n1 csúszik n2 mentén 
10. n1 csúszik n2 után 
11. n1 csúszik n2 át 
12. n1 csúszik n2be 

13. n1 csúszik n2jbe ← n3nek _a 

14. n1 csúszik n2jra ← n3nek _a 

15. n1 csúszik n2jra ← n3nek _a <n2 – n3 testrésze> 
16. n1 csúszik n2n 
17. n1 csúszik n2n <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
18. n1 csúszik n2ra 
19. n1 csúszik n2ról 
20. n1 csúszik n2x1 
21. n1 csúszik n2x2 
22. n1 csúszik n2x2 <az észlelő mozgásban van> 
23. n1 csúszik n2x3 
24. n1 csúszik n3x2 
25. n1 csúszik v# 

csúszik-mászik 



1. n1 csúszik-mászik 
2. n1 csúszik-mászik d 
3. n1 csúszik-mászik n2 előtt 
4. n1 csúszik-mászik n2 mentén 
5. n1 csúszik-mászik n2n 
6. n1 csúszik-mászik n2x3 

csúszkál 
1. n1 csúszkál 
2. n1 csúszkál d 
3. n1 csúszkál d1 d 
4. n1 csúszkál d1 n3y2 
5. n1 csúszkál n2 mentén 
6. n1 csúszkál n2(j)n 
7. n1 csúszkál n2n 
8. n1 csúszkál n2x1 d 
9. n1 csúszkál n2x1 n3y2 
10. n1 csúszkál n2x2 
11. n1 csúszkál n2x3 

csücsörít 
1. n1 csücsörít n2t 
2. n1 csücsörít n2t d 
3. n1 csücsörít n2t n3x2 

csüng 
1. n1 csüng d 
2. n1 csüng n2n 
3. n1 csüng n2x2 
4. n1 csüng n2x3 

  



D 
dagaszt 

1. n1 dagaszt n2t 

dalol 
1. n1 dalol 
2. n1 dalol a hangon 
3. n1 dalol n1,2 n2ról 
4. n1 dalol n2jt 
5. n1 dalol n2t 
6. n1j dalol 
7. n2 dalol n1(j)ben 

dámázik 
1. n1 dámázik 
2. n1 dámázik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 dámázik n2t 

darál 
1. n1 darál n2t 
2. n1 darál n2t n3ben 
3. n1 darál n2t n3n 
4. n1 darál n2t n3x3 

dédelget 
1. n1 dédelget n2t 

definiál 
1. n1 definiál n2t 
2. n1 definiál n2t n3ként 
3. n1 definiál n2t úgy mint n3t 

demonstrál 
1. n1 demonstrál n2t 
2. n1 demonstrál n2t n3 előtt 
3. n1 demonstrál n2t n3nek 

dermed 
1. n1 dermed 
2. n1 dermed n2ben <n2 – ok> 

deszkáz 
1. n1 deszkáz n3t 

dézsmál 



1. n1 dézsmál n2t 
2. n1 dézsmál n2t d 
3. n1 dézsmál n2t n3x1 

4. n1 dézsmál n3nek _a ← n2jt 

dézsmálgat 
1. n1 dézsmálgat n2t 
2. n1 dézsmálgat n2t d 
3. n1 dézsmálgat n2t n3x1 

4. n1 dézsmálgat n3nek _a ← n2jt 

dicsekszik 
1. n1 dicsekszik 
2. n1 dicsekszik (azzal) hogy s 
3. n1 dicsekszik n2 előtt 
4. n1 dicsekszik n2nek 
5. n1 dicsekszik n2vel 
6. n1 dicsekszik „s” 

dicsér 
1. n1 dicsér n2t 
2. n1 dicsér n2t n3ben <n2 – n3 tulajdonsága> 

3. n1 dicsér n2t n3ért ⇔~ n1 v n2nek _a n3jt 
4. n1 dicsér n2t n3ért <n3 – n2 tulajdonsága> 
5. n1 dicsér n2t „s” 

dicséretben részesít 
1. n1 dicséretben részesít n2t n3ben 
2. n1 dicséretben részesít n2t n3ért 

diktál 
1. n1 diktál n2t 
2. n1 diktál n2t n3nek 

dirigál 
1. n1 dirigál 
2. n1 dirigál n2nek 

divat 
1. divat n2 n1x v# 
2. divat v# d 
3. divat v# n3x 
4. n1 divat n2 

dob 
1. n1 dob d 
2. n1 dob n2t 
3. n1 dob n2t d 



4. n1 dob n2t n2x2 
5. n1 dob n2t n3be 
6. n1 dob n2t n3nek 
7. n1 dob n2t n3ra 
8. n1 dob n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 dob n2t n3ra <n3 – piac> 
10. n1 dob n2t n3ról 
11. n1 dob n2t n3vel 
12. n1 dob n2t n3x1 
13. n1 dob n2t n3x2 
14. n1 dob n2t n3x3 
15. n1 dob n2x1 
16. n1 dob n3 felé n2t 
17. n1 dob n3 irányába n2t 
18. n1t dob n3 d 
19. n1t dob n3 n2x2 

dob <labdajátékban> 
1. n1 dob <labdajátékban> n2ra 

<előre> dob 
1. n1 <előre> dob n2t d 
2. n1 <előre> dob n2t n3x2 

dobál 
1. n1 dobál n2ra n3t 
2. n1 dobál n2t 
3. n1 dobál n2t d 
4. n1 dobál n2t n2x2 
5. n1 dobál n2t n3 felé 
6. n1 dobál n2t n3n 
7. n1 dobál n2t n3nek 
8. n1 dobál n2t n3ra 
9. n1 dobál n2t n3ról 
10. n1 dobál n2t n3vel 
11. n1 dobál n2t n3x 
12. n1 dobál n2t n3x1 
13. n1 dobál n2t n3x2 
14. n1 dobál n2t n3x3 
15. n1 dobál n2vel n3t 
16. n1 dobál n3ra n2t 
17. n2 dobál n1t 
18. n3 dobál n1t d 
19. n3 dobál n1t n2x2 
20. n4 dobál n1t d1 d2 
21. n4 dobál n1t n2x1 n3y2 

dobál. 3. hógolyózik 



1. n1 dobál. 3. hógolyózik n2vel n3t 

dobálózik 
1. n1 dobálózik n2vel 

dobog 
1. n1 dobog 
2. n1 dobog n2ben 
3. n1 dobog n2x3 

4. n1 dobog n3nek _a ← n2jben 
5. n2 dobog n1(j)ben <n2 – valami> 
6. n2nek _a n1j dobog<n1 többnyire n2 része, szerve> 

7. n2nek a ← n1j dobog 

dobol 
1. n1 dobol 
2. n1 dobol n2t 

dohányzik 
1. n1 dohányzik 

dolgozik 
1. n1 dolgozik 
2. n1 dolgozik a beosztásban 
3. n1 dolgozik a vonalon 
4. n1 dolgozik d 
5. n1 dolgozik d3 
6. n1 dolgozik mint n2 
7. n1 dolgozik mint n2 <n2 – szakma> 
8. n1 dolgozik n2 javára 
9. n1 dolgozik n2ben 
10. n1 dolgozik n2ként <n2 – szakma> 
11. n1 dolgozik n2n 
12. n1 dolgozik n2n <n2 – gép, berendezés> 
13. n1 dolgozik n2ra 
14. n1 dolgozik n2t 
15. n1 dolgozik n2vel 
16. n1 dolgozik n2vel <n2 – szabadon mozgatható, fizikai tevékenység kifejtését 
szolgáló eszköz> 
17. n1 dolgozik n2vel <n2 – szellemi tevékenység kifejtését szolgáló eszköz> 
18. n1 dolgozik n2vel <n2 – személy> 
19. n1 dolgozik n2x3 

dominál 
1. n1 dominál 

dong 
1. n1 dong 



döf 

1. n1 döf n2nek _a ← n3jt 
2. n1 döf n2t 
3. n1 döf n2t n3be 
4. n1 döf n2t n3vel 

döfköd 

1. n1 döfköd n2nek _a ← n3jt 
2. n1 döfköd n2t 
3. n1 döfköd n2t n3be 
4. n1 döfköd n2t n3vel 

dől 
1. n1 dől 
2. n1 dől d 
3. n1 dől n2ben <n2 – ok> 
4. n1 dől n2kben <n2 – fok> 
5. n1 dől n2ra 
6. n1 dől n2ról 
7. n1 dől n2től <n2 – ok> 
8. n1 dől n2x1 
9. n1 dől n2x2 

dönget 
1. n1 dönget n2vel n3t <az ütés érintőleges, vagy az objektumát mint felületet 
értelmezzük> 

dönt 
1. n1 dönt n2ben 
2. n1 dönt n2t 
3. n1 dönt n2t d 
4. n1 dönt n2t hanyatt 
5. n1 dönt n2t hasra 
6. n1 dönt n2t n3ra 
7. n1 dönt n2t n3ról 
8. n1 dönt n2t n3vel 
9. n1 dönt n2t n3x2 

dönt. 3. latolgat 
1. n1 dönt. 3. latolgat (úgy) (hogy) rel s 
2. n1 dönt. 3. latolgat (úgy) (hogy) s 
3. n1 dönt. 3. latolgat d <n2 – névmás, …> 
4. n1 dönt. 3. latolgat n2t <n2 – névmás, …> 

dördül 
1. n1 dördül 
2. n1 dördül d1 
3. n1 dördül d3 



4. n1 dördül n2x1 
5. n1 dördül n2x3 

dörgöl 
1. n1 dörgöl n2jt n3hoz 

2. n1 dörgöl n2nek _a ← n3jt 
3. n1 dörgöl n2t 
4. n1 dörgöl n2t n3hoz 
5. n1 dörgöl n2t n3vel <n3 – anyag> 

6. n1 dörgöl n3nek _a ← n2jt 
7. n1 dörgöl n3vel n2t <n3 – eszköz> 

dörmög 
1. n1 dörmög 
2. n1 dörmög „s” 

dörög 
1. n1 dörög 
2. n1 dörög d 
3. n1 dörög n2x3 

dörög <lőfegyver működik> 
1. n1 dörög <lőfegyver működik> 

dörömböl 
1. n1 dörömböl n2n 
2. n1 dörömböl n2vel n3n <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 

dörren 
1. n1 dörren 
2. n1 dörren d 
3. n1 dörren n2x3 

dörzsöl 
1. n1 dörzsöl n2jt 
2. n1 dörzsöl n2t 
3. n1 dörzsöl n2t n3hoz 
4. n1 dörzsöl n2t n3vel <n3 – anyag> 
5. n1 dörzsöl n2t n3vel <n3 – eszköz> 

6. n1 dörzsöl n3nek _a ← n2jt 

7. n1 dörzsöl n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
8. n1 dörzsöl n3vel n2t <n3 – eszköz> 

dörzsölget 
1. n1 dörzsölget n2t 
2. n1 dörzsölget n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 dörzsölget n2t n3vel <n3 – eszköz> 



4. n1 dörzsölget n3nek _a ← n2jt 

5. n1 dörzsölget n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

drága 
1. n1 drága a 
2. n1 drága n2be 
3. n1 drága n2be <n2 – nagy, pontosan meg nem nevezett összeg> 
4. n1 drága n2be <n2 – többnyire meghatározott pénzösszeg> 
5. n1 drága n2be n3ben <n3 – valutatípus> 
6. n1 n3nek n2(j)be drága 

dudál 
1. n1 dudál 
2. n1 dudál<vp> 
3. n1 dudál mint n2 
4. n1 dudál n2 módjára 

dug 
1. n1 dug n2t 
2. n1 dug n2t d 
3. n1 dug n2t n3 alá 
4. n1 dug n2t n3 elé 
5. n1 dug n2t n3 elől 
6. n1 dug n2t n3be 
7. n1 dug n2t n3be n4ig 
8. n1 dug n2t n3nek 
9. n1 dug n2t n3x1 
10. n1 dug n2t n3x2 
11. n1 dug n2t n3x3 

dugdos 
1. n1 dugdos n2t 
2. n1 dugdos n2t d 
3. n1 dugdos n2t n3 elől 
4. n1 dugdos n2t n3nek 
5. n1 dugdos n2t n3x2 
6. n1 dugdos n2t n3x3 

dúl 
1. n1 dúl 
2. n1 dúl d 
3. n1 dúl n2x3 

dumál 
1. n1 dumál 
2. n1 dumál n2ról 
3. n1 dumál n2t <n2 – hülyeség, baromság, …> 



durran 
1. n1 durran 

duruzsol 
1. n1 duruzsol 
2. n1 duruzsol n2jt 

durva 
1. n1 durva 
2. n1 durva a n2vel 
3. n1 durva n2vel 

dúsít 
1. n1 dúsít n2t 
2. n1 dúsít n2t n3vel 

dúsul 
1. n1 dúsul 
2. n1 dúsul n2vel 

duzzad 
1. n1 duzzad 
2. n1 duzzad n2től 

duzzaszt 
1. n1 duzzaszt n2t 

dübörög 
1. n1 dübörög 

dübörög; hangosan szól 
1. n1 dübörög; hangosan szól d 
2. n1 dübörög; hangosan szól n2x3 

dühbe gurul 
1. n1 dühbe gurul 
2. n1 dühbe gurul conj s <conj – ha, (a)mikor> 
3. n1 dühbe gurul n2 miatt 
4. n1 dühbe gurul n2n 
5. n1 dühbe gurul n2től 

dühít 
1. n1 dühít n2t 

2. n1 dühít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

3. n1 dühít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n1 dühít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
5. n1t dühít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

dühöng 



1. n1 dühöng 
2. n1 dühöng conj s <conj – ha, (a)mikor> 
3. n1 dühöng d 
4. n1 dühöng n2 miatt 
5. n1 dühöng n2n 
6. n1 dühöng n2től 
7. n1 dühöng n2x3 

dühösít 
1. n1 dühösít n2t 

2. n1 dühösít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 dühösít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
4. n1t dühösít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

düledezik 
1. n1 düledezik 

dülöngél 
1. n1 dülöngél 
2. n1 dülöngél a lábán 
3. n1 dülöngél d1 d2 

dünnyög 
1. n1 dünnyög 
2. n1 dünnyög „s” 

dürrög 
1. n1 dürrög 
2. n1 dürrög d 
3. n1 dürrög n2x3 

4. n2nek _a ← n1j dürrög 
  



E, É 
ebédel 

1. n1 ebédel 
2. n1 ebédel d 
3. n1 ebédel d <d, n2 – idő> 
4. n1 ebédel n2t 
5. n1 ebédel n2x <d, n2 – idő> 
6. n1 ebédel n2x3 

ebédeltet 
1. n1 ebédeltet n3t 

ébred 
1. n1 ébred 
2. n1 ébred d <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 
3. n1 ébred n2ben 
4. n1 ébred n2ből <n2 – állapot> 

5. n1 ébred n2nek _a ← n3jben <n3 – lélek, szív, agy, …> 
6. n1 ébred n2ra <n2 – ok> 
7. n1 ébred n2től <n2 – ok> 
8. n1 ébred n2x <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 
9. n2ben n1(j) ébred 
10. n2nek n1(j) ébred 

ébredezik 
1. n1 ébredezik 
2. n1 ébredezik d <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 
3. n1 ébredezik n2ből <n2 – állapot> 
4. n1 ébredezik n2ra <n2 – ok> 
5. n1 ébredezik n2től <n2 – ok> 
6. n1 ébredezik n2x <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 

ébren tart 
1. n1 ébren tart n2t 

ébreszt 
1. n1 ébreszt n2t 
2. n1 ébreszt n2t d <n3 – időpont> 
3. n1 ébreszt n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
4. n1 ébreszt n2t n3ben 
5. n1 ébreszt n2t n3ra 
6. n1 ébreszt n2t n3vel 
7. n1 ébreszt n2t n3x <n3 – időpont> 
8. n1 ébreszt n2t n3x2 

9. n1 ébreszt v2t n3ben, n1 v n3nek _a ← n2jt 



edz 
1. n1 edz 
2. n1 edz d3 
3. n1 edz n2x3 

ég 
1. n1 ég 
2. n1 ég d 
3. n1 ég n2ben 
4. n1 ég n2ben <n2 – szél, napsütés, hideg> 
5. n1 ég n2ben, n2 v n1től 
6. n1 ég n2t, n2 v n1től 
7. n1 ég n2től 
8. n1 ég n2től <n2 – ok> 
9. n1 ég n2x3 
10. n1j ég 
11. n1j ég n2től <n2 – ok> 

12. n1nek _a ← n2j ég 

ég <valamely érzelmi állapotot kifejezve> 
1. n1 ég <valamely érzelmi állapotot kifejezve> 
2. n1 ég <valamely érzelmi állapotot kifejezve> n2től || n2 v n1ben 

egerészik 
1. n1 egerészik n2t n3ben 
2. n1 egerészik n2t v 
3. n1 egerészik v 

éget 
1. n1 éget 
2. n1 éget n2jt 

3. n1 éget n2nek _a ← n3jt 
4. n1 éget n2t 

5. n1 éget n3nek _a ← n2jt 

6. n1 éget n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

egybe|gyűjt 
1. n1 egybe|gyűjt n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
2. n1 egybe|gyűjt n2t d 
3. n1 egybe|gyűjt n2t n3be 
4. n1 egybe|gyűjt n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
5. n1 egybe|gyűjt n2t n3x3 

egybeolvad 
1. n1 egybeolvad 
2. n1 egybeolvad n2vel 
3. n1 egybeolvad n2vel || n1 és n2 v 



egybevág 
1. n1 egybevág<n1 – többes> 
2. n1 egybevág n2vel 

egybevet 
1. n1 egybevet n2t 
2. n1 egybevet n2t n3 alapján 
3. n1 egybevet n2t n3vel 
4. n1 egybevet n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

egyedül érzi magát 
1. n1 egyedül érzi magát n2 nélkül 

egyenget 
1. n1 egyenget n2t 

egyesít 
1. n1 egyesít n2t 
2. n1 egyesít n2t n3be 
3. n1 egyesít n2t n3vel 
4. n1 egyesít n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
5. n1 egyesít n2t n3vel magában 

egyesül 
1. n1 egyesül 
2. n1 egyesül n2 körül 
3. n1 egyesül n2be 
4. n1 egyesül n2ben 
5. n1 egyesül n2ben <n1 – többes> 
6. n1 egyesül n2ben n3vel 
7. n1 egyesül n2ben n3vel || n1 és n3 v n2ben 
8. n1 egyesül n2vel 
9. n1 egyesül n2vel || n1 és n2 v 
10. n1 egyesül n2vé 

11. n1nek _a ← n2j egyesül 
12. n1nek n2j egyesül 

egyet jelent 
1. n1 egyet jelent n2vel 

egyetért 
1. n1 egyetért (abban) hogy s 
2. n1 egyetért n2vel 

egyezik 
1. n1 egyezik<n1 – többes> 
2. n1 egyezik n2ben 
3. n1 egyezik n2vel 



4. n1nek _a ← n2j egyezik 

5. n1nek _a ← n2j egyezik<n1 – személy, n2 – vélemény, meggyőződés, nézet …> 

6. n1nek _a ← n2j egyezik n3nek _a ← n2jvel 

7. n1nek _a ← n2j egyezik n3nek _a ← n2jvel || ! n1nek _a és n3nek _a ← n2j v 

egyezkedik 
1. n1 egyezkedik (arról) (hogy) rel s 
2. n1 egyezkedik n2vel 

eggyé válik 
1. n1 eggyé válik n2vel 
2. n1 eggyé válik n3vel 

egységbe tömörül 
1. n1 egységbe tömörül 
2. n1 egységbe tömörül n2ben 

egyszerűbbé tesz 
1. n1 egyszerűbbé tesz n2t 

egyszerűsít 
1. n1 egyszerűsít n2t 

együtt alkalmaz 
1. n1 együtt alkalmaz n2t 
2. n1 együtt alkalmaz n2t n3vel 

együtt él 
1. n1 együtt él n2vel 

együtt jár 
1. n1 együtt jár n2vel 
2. n1 együtt jár n2vel || n1 és n2 vp 

együtt van 
1. n1 együtt van 
2. n1 együtt van magát 
3. n1 együtt van n2vel 

együtt érez 
1. n1 együtt érez n2vel 

együttműködik 
1. n1 együttműködik<n1 – többes> 
2. n1 együttműködik n2ben 
3. n1 együttműködik n2vel 
4. n1 együttműködik n2vel || n1 és n2 v 
5. n1 együttműködik n2vel n3ben 



éhezik 
1. n1 éhezik 
2. n1 éhezik n2t 
3. n1nek n2j éhezik<v vhab> 

éjszakázik 
1. n1 éjszakázik 
2. n1 éjszakázik d 
3. n1 éjszakázik n2x3 

ejt 
1. n1 ejt magához n2t 
2. n1 ejt magához n2t hogy s 
3. n1 ejt magának n2t 
4. n1 ejt n2t 
5. n1 ejt n2t d 
6. n1 ejt n2t d2 
7. n1 ejt n2t d3 
8. n1 ejt n2t n3 alá 
9. n1 ejt n2t n3be 
10. n1 ejt n2t n3be <n3 – zavar, düh, …, n2 érzelmi állapota> 
11. n1 ejt n2t n3ra 
12. n1 ejt n2t n3vel 
13. n1 ejt n2t n3x1 
14. n1 ejt n2t n3x2 
15. n1 ejt n2t n3x3 
16. n1 ejt n3n n2t 
17. n1 így ejt „s” 

él 
1. n1 él 
2. n1 él a sorban 
3. n1 él d 
4. n1 él d n3ig <n3 – idő> 
5. n1 él d n3t <n3 – idő> 
6. n1 él mint n2 n3 házában 
7. n1 él mint n2 n3ig <n3 – idő> 
8. n1 él mint n2 n3nál 
9. n1 él mint n2 n3t <n3 – idő> 
10. n1 él n2 között <n2 – állapot> 
11. n1 él n2ben 
12. n1 él n2ben <n2 – állapot> 
13. n1 él n2ből 
14. n1 él n2ig 
15. n1 él n2ig <n2 – idő> 
16. n1 él n2ig d 
17. n1 él n2ig n3x3 
18. n1 él n2ként <n2 – az emberi jellemző minőség> 



19. n1 él n2ként n3ig <n3 – idő> 
20. n1 él n2ként n3t <n3 – idő> 
21. n1 él n2n 
22. n1 él n2t <n2 – idő> 
23. n1 él n2t d 
24. n1 él n2t mint n2 
25. n1 él n2t n2ként 
26. n1 él n2t n2x 
27. n1 él n2t n3 <n3 – mód> 
28. n1 él n2t n3x3 
29. n1 él n2t v n2vel 
30. n1 él n2vel 
31. n1 él n2x 
32. n1 él n2x n3ig <n3 – idő> 
33. n1 él n2x n3t <n3 – idő> 
34. n1 él n2x3 

él <másnak az eredményeiből tevékenységéből, ...> 
1. n1 él <másnak az eredményeiből tevékenységéből, ...> n2t 
2. n2 él <másnak az eredményeiből tevékenységéből, ...> n1ből 

el nem mozdul 
1. n1 el nem mozdul n2 mellől 

el van ragadtatva 
1. n1 el van ragadtatva 
2. n1 el van ragadtatva (attól) (hogy) milyen s 
3. n1 el van ragadtatva (attól) (hogy) s 
4. n1 el van ragadtatva n2től 

el|ágazik 
1. n1 el|ágazik d 
2. n1 el|ágazik n2x2 

el|árusít 
1. n1 el|árusít n2t 
2. n1 el|árusít n2t d <d, n3 – érték> 
3. n1 el|árusít n2t n3 értékben <n3 – az ellenérték összege> 
4. n1 el|árusít n2t n3nek 
5. n1 el|árusít n2t n3nek <n2 – többnyire személy> 
6. n1 el|árusít n2t n3x <n3 – az árusítás módja> 
7. n1 el|árusít n2t n3ért <d, n3 – érték> 
8. n1 el|árusít n2t és n3x2 került <n2 – többnyire személy> 

el|átkoz 
1. n1 el|átkoz n2t 
2. n1 el|átkoz n2t n3ért 



el|beszélget 
1. n1 el|beszélget<n1 – többes> 
2. n1 el|beszélget<n1 – többnyire többes> 
3. n1 el|beszélget a témáról 
4. n1 el|beszélget arról hogy s 
5. n1 el|beszélget egymással <n1 – többes> 
6. n1 el|beszélget n2ról 
7. n1 el|beszélget n2vel 
8. n1 el|beszélget n2vel || n1 és n2 v 
9. n1 el|beszélget n2vel || n1 és n2 v egymással 
10. n1 el|beszélget n2vel a témáról 
11. n1 el|beszélget n2vel n3ról 
12. n1 el|beszélget n3ról 

el|bocsát 
1. n1 el|bocsát n2t n3vel 

el|boldogul 
1. n1 el|boldogul n2 nélkül 
2. n1 el|boldogul n2vel 

el|borít 
1. n1 el|borít n2t 
2. n1 el|borít n2t <n1 – többnyire természeti jelenség> 
3. n1 el|borít n2t n3vel 

el|búcsúzik 
1. n1 el|búcsúzik 
2. n1 el|búcsúzik kézfogással 
3. n1 el|búcsúzik n2től 
4. n1 el|búcsúzik n2től || n1 és n2 v (egymástól) 

el|búcsúztat 
1. n1 el|búcsúztat ap n2t 
2. n1 el|búcsúztat n2t 

el|bújik 
1. n1 el|bújik 
2. n1 el|bújik d 
3. n1 el|bújik n2 elől 
4. n1 el|bújik n2 elől <n2 – szem, …> 
5. n1 el|bújik n2x2 
6. n1 el|bújik n2x3 

el|bújtat 
1. n1 el|bújtat n2t d 
2. n1 el|bújtat n2t n3 elől 
3. n1 el|bújtat n2t n3x3 



4. n1v n2t 

el|cipel 
1. n1 el|cipel n2j v# || n1 v n2t n (v#)ra 
2. n1 el|cipel n2t d 
3. n1 el|cipel n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 el|cipel n2t n3x2 
5. n1 el|cipel v# 

el|csal 
1. n1 el|csal n2t 
2. n1 el|csal n2t (arra) hogy s 
3. n1 el|csal n2t d 
4. n1 el|csal n2t n3jvel 
5. n1 el|csal n2t n3x1 
6. n1 el|csal n2t n3x2 

el|csen 
1. n1 el|csen n2t 
2. n1 el|csen n2t d 
3. n1 el|csen n2t n3től 
4. n1 el|csen n2t n3x1 

5. n1 el|csen n3nek _a ← n2jt 

el|csendesedik 
1. n1 el|csendesedik 

el|csodálkozik 
1. n1 el|csodálkozik 
2. n1 el|csodálkozik (azon) conj s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
3. n1 el|csodálkozik n2n 
4. n1 el|csodálkozik „s” 

el|csór 
1. n1 el|csór n2t 
2. n1 el|csór n2t d 
3. n1 el|csór n2t n3től 
4. n1 el|csór n2t n3x2 

5. n1 el|csór n3nek _a ← n2jt 

el|dob 
1. n1 el|dob n2t 
2. n1 el|dob n2t d 
3. n1 el|dob n2t n3nek 
4. n1 el|dob n2t n3x1 
5. n1 el|dob n2t n3x2 
6. n1 el|dob n3 felé n2t 
7. n1 el|dob n3 irányába n2t 



el|dobol 
1. n1 el|dobol n2t 

el|dönt. 3. latolgat 
1. n1 el|dönt. 3. latolgat (úgy) (hogy) rel s 
2. n1 el|dönt. 3. latolgat (úgy) (hogy) s 
3. n1 el|dönt. 3. latolgat d <n2 – névmás, …> 
4. n1 el|dönt. 3. latolgat n2t <n2 – névmás, …> 

el|dördül 
1. n1 el|dördül 
2. n1 el|dördül d1 
3. n1 el|dördül d3 
4. n1 el|dördül n2x1 
5. n1 el|dördül n2x3 

el|dug 
1. n1 el|dug n2t 
2. n1 el|dug n2t d 
3. n1 el|dug n2t n3 elől 
4. n1 el|dug n2t n3x2 
5. n1 el|dug n2t n3x3 

el|ejt 
1. n1 el|ejt n2t 
2. n1 el|ejt n2t d 
3. n1 el|ejt n2t d2 
4. n1 el|ejt n2t d3 
5. n1 el|ejt n2t n3vel 
6. n1 el|ejt n2t n3x1 
7. n1 el|ejt n2t n3x2 
8. n1 el|ejt n2t n3x3 

el|él 
1. n1 el|él n2ig <n2 – idő> 
2. n1 el|él n2t <n2 – idő> 
3. n1 el|él n2t n3 <n3 – mód> 

el|énekel 
1. n1 el|énekel n1,2 n2ról 
2. n1 el|énekel n2t 

el|enged 
1. n1 el|enged (azt) hogy s 
2. n1 el|enged n2t 
3. n1 el|enged n2t d 
4. n1 el|enged n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
5. n1 el|enged n2t n3ra 



6. n1 el|enged n2t n3x1 
7. n1 el|enged n2t n3x2 
8. n1 el|enged n2t v# 

el|ér 
1. n1 el|ér d 
2. n1 el|ér n2be 
3. n1 el|ér n2hoz 
4. n1 el|ér n2hoz n3tól 
5. n1 el|ér n2ig 
6. n1 el|ér n2ig n3tól 
7. n1 el|ér n2t 

el|ereszt 
1. n1 el|ereszt n2t 

el|érkezik 
1. n1 el|érkezik 

el|esik 
1. n1 el|esik 

2. n1 el|esik magát n3nek _a ← lábai elé 

3. n1 el|esik magát térdre n2 előtt 
4. n1 el|esik n2től <n2 – ok> 

el|fárad 
1. n1 el|fárad 
2. n1 el|fárad d 
3. n1 el|fárad n2től 
4. n1 el|fárad n2től <n2 – ok> 

el|fáraszt 
1. n1 el|fáraszt n2t 
2. n1 el|fáraszt n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

3. n1 el|fáraszt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n2 el|fáraszt n1t 

el|fecsérel 
1. n1 el|fecsérel n2t 
2. n1 el|fecsérel n2t n3n 
3. n1 el|fecsérel n2t n3ra 
4. n1 el|fecsérel n2t n3vel 

el|fed 
1. n1 el|fed n2t 
2. n1 el|fed n2t n3 elől 
3. n1 el|fed n2t n3től 
4. n1 el|fed n2t n3vel 



el|fér 
1. n1 el|fér d 
2. n1 el|fér n2n 
3. n1 el|fér n2x3 
4. n1 el|fér n3x3 

el|fintorít 
1. n1 el|fintorít n2jt 
2. n1 el|fintorít n2jt n3ben <n3 – ok> 
3. n1 el|fintorít n2jt n3tól <n3 – ok> 

el|fog 
1. n1 el|fog magához n2t 
2. n1 el|fog n2t 

el|fogad 
1. n1 el|fogad n2t 

el|fogy 
1. n1 el|fogy 
2. n1 el|fogy d <d, n2 – idő> 
3. n1 el|fogy n2 alatt <d, n2 – idő> 
4. n1 el|fogy n2ben <n2 – példány, másolat, …> 
5. n1 el|fogy n2ra 
6. n2nek el|fogy n1j 

el|fogyaszt 
1. n1 el|fogyaszt 
2. n1 el|fogyaszt n2t 

el|fordít 
1. n1 el|fordít n2jt 
2. n1 el|fordít n2t 
3. n1 el|fordít n2t d 
4. n1 el|fordít n2t n3 elől 
5. n1 el|fordít n2t n3x2 

el|fordul 
1. n1 el|fordul 
2. n1 el|fordul d 
3. n1 el|fordul n2x2 

el|foszlik 
1. n1 el|foszlik 

el|fúj 
1. n1 el|fúj n2t 

el|fut 



1. n1 el|fut 
2. n1 el|fut d 
3. n1 el|fut n2 mellett 
4. n1 el|fut n2n 
5. n1 el|fut n2n keresztül 
6. n1 el|fut n2x1 
7. n1 el|fut n2x2 
8. n1 el|fut v# 

el|gáncsol 
1. n1 el|gáncsol n2t 
2. n1 el|gáncsol n2t n3ben 

3. n1 el|gáncsol n2t n3ben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

el|gázol 
1. n1 el|gázol n2t 
2. n1 el|gázol n2t n3vel 

el|görbít 
1. n1 el|görbít n2t 
2. n1 el|görbít n2t n3vel <n3 – n1 testrésze v. eszköz> 

el|gyengít 
1. n1 el|gyengít n2t 

el|gyötör 
1. n1 el|gyötör n2t 

el|hagy 
1. n1 el|hagy n2t 
2. n1 el|hagy n2t d 
3. n1 el|hagy n2t hogy s 
4. n1 el|hagy n2t n3 között 
5. n1 el|hagy n2t n3 nélkül 
6. n1 el|hagy n2t n3ben 
7. n1 el|hagy n2t n3n 
8. n1 el|hagy n2t n3n kívül 
9. n1 el|hagy n2t n3nek 
10. n1 el|hagy n2t v# 

el|hajít 
1. n1 el|hajít n2t 
2. n1 el|hajít n2t d 
3. n1 el|hajít n2t n2x2 
4. n1 el|hajít n2t n3nek 
5. n1 el|hajít n2t n3x1 
6. n1 el|hajít n2t n3x2 
7. n1 el|hajít n3 felé n2t 



8. n1 el|hajít n3 irányába n2t 

el|hajt 
1. ap n1 el|hajt n3 mellett 
2. n1 el|hajt d 
3. n1 el|hajt n2 mellett 
4. n1 el|hajt n2n 
5. n1 el|hajt n2t 
6. n1 el|hajt n2t d 
7. n1 el|hajt n2t n3be <n3 – cél> 
8. n1 el|hajt n2t n3ig 
9. n1 el|hajt n2t n3n 
10. n1 el|hajt n2t n3n keresztül 
11. n1 el|hajt n2t n3n át 
12. n1 el|hajt n2t n3ra <n3 – cél> 
13. n1 el|hajt n2t n3x1 
14. n1 el|hajt n2t n3x2 
15. n1 el|hajt n2t v# 
16. n1 el|hajt n2t v# <n3 – cél> 
17. n1 el|hajt n2x2 

el|halad 
1. a (d/n2x1) n1 el|halad n2 mellett 
2. n1 el|halad d 
3. n1 el|halad n2 mellett 
4. n1 el|halad n2n 
5. n1 el|halad n2x2 

el|halaszt 
1. n1 el|halaszt n2t 
2. n1 el|halaszt n2t n3ra 
3. n1 el|halaszt n2t n3ra <n3 – időpont> 
4. n1 el|halaszt n2t n3ról 
5. n1 el|halaszt n2t n3vel <n3 – időtartam> 

el|hallatszik 
1. n1 el|hallatszik d 
2. n1 el|hallatszik d n3ig 
3. n1 el|hallatszik n2hoz 
4. n1 el|hallatszik n2ig 
5. n1 el|hallatszik n2x1 n3ig 

el|halványul 
1. n1 el|halványul 
2. n1 el|halványul d 
3. n1 el|halványul n2x3 

el|hamarkodik 



1. n1 el|hamarkodik 
2. n1 el|hamarkodik n2t 

el|hangzik 
1. n1 el|hangzik 
2. n1 el|hangzik d 
3. n1 el|hangzik n2x3 

el|hárít 
1. n1 el|hárít n2t 
2. n1 el|hárít n2t n3vel 
3. n1 el|hárít n2t n3x1 

4. n1 el|hárít n3nek _a ← n2jt 

el|használ 
1. n1 el|használ n2t 
2. n1 el|használ n2t n3ra 

el|határoz 
1. n1 el|határoz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 el|határoz (azt) (hogy) s 
3. n1 el|határoz (úgy) (hogy) rel s 
4. n1 el|határoz (úgy) (hogy) s 
5. n1 el|határoz d <n2 – névmás, …> 
6. n1 el|határoz n2t <n2 – névmás, …> 

el|hatol 
1. n1 el|hatol d 
2. n1 el|hatol n2n 
3. n1 el|hatol n2n keresztül 
4. n1 el|hatol n2n át 
5. n1 el|hatol n2x1 
6. n1 el|hatol n2x2 

el|helyez 
1. n1 el|helyez n2t d 
2. n1 el|helyez n2t n3 mellé 
3. n1 el|helyez n2t n3 mellé n4-i minőségben 
4. n1 el|helyez n2t n3 mellé n4ként 
5. n1 el|helyez n2t n3 mellé n4nek 
6. n1 el|helyez n2t n3be 
7. n1 el|helyez n2t n3be n4-i minőségben 
8. n1 el|helyez n2t n3be n4ként 
9. n1 el|helyez n2t n3be n4nek 
10. n1 el|helyez n2t n3hoz 
11. n1 el|helyez n2t n3hoz n4-i minőségben 
12. n1 el|helyez n2t n3hoz n4ként 
13. n1 el|helyez n2t n3hoz n4nek 



14. n1 el|helyez n2t n3ra 
15. n1 el|helyez n2t n3ra n4-i minőségben 
16. n1 el|helyez n2t n3ra n4ként 
17. n1 el|helyez n2t n3ra n4nek 
18. n1 el|helyez n2t n3x3 

el|helyeztet 
1. n1 el|helyeztet n2t n3 mellé 
2. n1 el|helyeztet n2t n3 mellé n4-i minőségben 
3. n1 el|helyeztet n2t n3 mellé n4ként 
4. n1 el|helyeztet n2t n3 mellé n4nek 
5. n1 el|helyeztet n2t n3be 
6. n1 el|helyeztet n2t n3be n4-i minőségben 
7. n1 el|helyeztet n2t n3be n4ként 
8. n1 el|helyeztet n2t n3be n4nek 
9. n1 el|helyeztet n2t n3hoz 
10. n1 el|helyeztet n2t n3hoz n4-i minőségben 
11. n1 el|helyeztet n2t n3hoz n4ként 
12. n1 el|helyeztet n2t n3hoz n4nek 
13. n1 el|helyeztet n2t n3ra 
14. n1 el|helyeztet n2t n3ra n4-i minőségben 
15. n1 el|helyeztet n2t n3ra n4ként 
16. n1 el|helyeztet n2t n3ra n4nek 

el|hesseget 
1. n1 el|hesseget n2t 
2. n1 el|hesseget n2t d 
3. n1 el|hesseget n2t n3x1 
4. n1 el|hesseget n2t n3x2 

el|hisz 
1. el|hisz<közbevetett> 
2. n1 el|hisz (azt) hogy s 
3. n1 el|hisz n2ben 
4. n1 el|hisz n2t 

el|hoz 
1. n1 el|hoz d n2t 
2. n1 el|hoz n2t 
3. n1 el|hoz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
4. n1 el|hoz n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
5. n1 el|hoz n2t d 
6. n1 el|hoz n2t magával 
7. n1 el|hoz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
8. n1 el|hoz n2t n3 mögött 
9. n1 el|hoz n2t n3be 
10. n1 el|hoz n2t n3ben 
11. n1 el|hoz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 



12. n1 el|hoz n2t n3ig <n1 – többnyire szél> 
13. n1 el|hoz n2t n3n 
14. n1 el|hoz n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
15. n1 el|hoz n2t n3n fogva 
16. n1 el|hoz n2t n3n keresztül 
17. n1 el|hoz n2t n3n át 
18. n1 el|hoz n2t n3nek 
19. n1 el|hoz n2t n3ra <n3 – cél> 
20. n1 el|hoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
21. n1 el|hoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
22. n1 el|hoz n2t n3x1 
23. n1 el|hoz n2t n3x2 
24. n1 el|hoz n2t v# 
25. n1 el|hoz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <egyes v#-k esetében> 
26. n1 el|hoz n2t v# <v# – vtat> 
27. n1 el|hoz n2x1 n2t 
28. n1 el|hoz n2x2 n2t 
29. n1 el|hoz n3nek _a n2jt 

el|hoz <egészen a célig> 
1. n1 el|hoz <egészen a célig> n2t n3ig 

el|hull(ik) 
1. n1 el|hull(ik) 
2. n1 el|hull(ik) n2ben <n2 – ok> 
3. n1 el|hull(ik) n2től <n2 – ok> 

el|hulla(j)t 
1. n1 el|hulla(j)t n2t 
2. n1 el|hulla(j)t n2t d 
3. n1 el|hulla(j)t n2t d2 
4. n1 el|hulla(j)t n2t d3 
5. n1 el|hulla(j)t n2t n3x1 
6. n1 el|hulla(j)t n2t n3x2 
7. n1 el|hulla(j)t n2t n3x3 

el|hullajt 
1. n1 el|hullajt n2t 
2. n1 el|hullajt n2t d 
3. n1 el|hullajt n2t n2x3 

el|hullik 
1. n1 el|hullik 

el|húz 
1. a (d/n2x1) n1 el|húz n2 mellett 
2. n1 el|húz 
3. n1 el|húz d 



4. n1 el|húz n2 mellett 
5. n1 el|húz n2ig n3t <n2 – idő, n3 – cselekvés> 
6. n1 el|húz n2n 
7. n1 el|húz n2t 
8. n1 el|húz n2t n3ig 
9. n1 el|húz n2x2 
10. n1 el|húz n2x3 
11. n1 el|húz „s” 

el|húzódik 
1. n1 el|húzódik 
2. n1 el|húzódik n2ra 
3. n1 el|húzódik d 
4. n1 el|húzódik n3x2 

el|indít 
1. n1 el|indít n2t 
2. n1 el|indít n2t (helyből) 
3. n1 el|indít n2t n3vel 

el|indul 
1. n1 el|indul 
2. n1 el|indul d 
3. n1 el|indul d <d, n2 – idő> 
4. n1 el|indul d, n2x – időpont 
5. n1 el|indul d n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
6. n1 el|indul n2 után 
7. n1 el|indul n2 után n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
8. n1 el|indul n2be 
9. n1 el|indul n2be <n2 – cél> 
10. n1 el|indul n2be n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
11. n1 el|indul n2ből 
12. n1 el|indul n2n 
13. n1 el|indul n2n [n2 – szállítóeszköz] 
14. n1 el|indul n2n keresztül 
15. n1 el|indul n2n keresztül n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
16. n1 el|indul n2n n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
17. n1 el|indul n2n át 
18. n1 el|indul n2n át n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
19. n1 el|indul n2nek 
20. n1 el|indul n2nek <n2 – út> 
21. n1 el|indul n2nek n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
22. n1 el|indul n2ra 
23. n1 el|indul n2ra <n2 – cél> 
24. n1 el|indul n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
25. n1 el|indul n2ra n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
26. n1 el|indul n2ról 
27. n1 el|indul n2től 



28. n1 el|indul n2vel <n2 – menetrendszerű gép, járat> 
29. n1 el|indul n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
30. n1 el|indul n2x <d, n2 – idő> 
31. n1 el|indul n2x d, n2x – időpont 
32. n1 el|indul n2x1 
33. n1 el|indul n2x2 
34. n1 el|indul n2x2 n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
35. n1 el|indul n2ért <n2 – cél> 
36. n1 el|indul v# 

el|intéz 
1. n1 el|intéz (azt) hogy s 
2. n1 el|intéz n2t 
3. n1 el|intéz n2t n3nek 
4. n1 el|intéz úgy hogy s 

el|ismétel 
1. n1 el|ismétel (azt) hogy s 
2. n1 el|ismétel n2t 
3. n1 el|ismétel n2t (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 el|ismétel n2t (azt) hogy s n3nek 
5. n1 el|ismétel s 
6. n1 el|ismétel „s” 

el|ítél 
1. n1 el|ítél n2t 
2. n1 el|ítél n2t n3ra 
3. n1 el|ítél n2t n3ért 

el|játszik 
1. n1 el|játszik n2t 
2. n1 el|játszik n2t n3n <n2 – zenemű, n3 – hangszer> 
3. n1 el|játszik n3n n2t <n3 – a pénzfogadással járó verseny neve> 

el|jön 
1. n1 el|jön 
2. n1 el|jön a ként 
3. n1 el|jön a nek 
4. n1 el|jön d 
5. n1 el|jön d2 
6. n1 el|jön n2n 
7. n1 el|jön n2n keresztül 
8. n1 el|jön n2n át 
9. n1 el|jön n2ra 
10. n1 el|jön n2x1 
11. n1 el|jön n2x2 
12. n1 el|jön n2ért 
13. n1 el|jön n2ért <n2 – cél> 



14. n1 el|jön v# 

el|jön <’sor kerül vmre’> 
1. n1v 

el|jut 
1. ap n1 el|jut n3 mellett 
2. n1 el|jut d 
3. n1 el|jut n2 mellett 
4. n1 el|jut n2be 
5. n1 el|jut n2hoz 
6. n1 el|jut n2hoz n3tól 
7. n1 el|jut n2hoz n3vel 
8. n1 el|jut n2ig 
9. n1 el|jut n2ig n3tól 
10. n1 el|jut n2n 
11. n1 el|jut n2ra <n2 – rendezvény> 
12. n1 el|jut n2x2 

el|jut <nehézségek árán> 
1. n1 el|jut <nehézségek árán> n2ig 
2. n1 el|jut <nehézségek árán> n2ig d 
3. n1 el|jut <nehézségek árán> n2ig n3n 
4. n1 el|jut <nehézségek árán> n2ig n3től 

el|jut <vkiig, vmiig> 
1. n1 el|jut <vkiig, vmiig> d 
2. n1 el|jut <vkiig, vmiig> d n3ig 
3. n1 el|jut <vkiig, vmiig> n2hoz 
4. n1 el|jut <vkiig, vmiig> n2ig 
5. n1 el|jut <vkiig, vmiig> n2x1 n3ig 

el|juttat 
1. n1 el|juttat n2t 
2. n1 el|juttat n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
3. n1 el|juttat n2t d 
4. n1 el|juttat n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 el|juttat n2t n3nek 
6. n1 el|juttat n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
7. n1 el|juttat n2t n3x1 
8. n1 el|juttat n2t n3x2 
9. n1 el|juttat n3hoz n2t 
10. n1 el|juttat n3hoz n2t n3vel 
11. n1 el|juttat n3hoz n2t n4n keresztül 
12. n1 el|juttat n3hoz n2t n4nek _a közvetítésével 

el|kalandozik 
1. n1 el|kalandozik 



el|kanyarodik 
1. n1 el|kanyarodik 
2. n1 el|kanyarodik d 
3. n1 el|kanyarodik n2x2 
4. n1 el|kanyarodik n3t d 
5. n1 el|kanyarodik n3t n2x2 

el|kap 
1. n1 el|kap n2t 

el|kényeztet 
1. n1 el|kényeztet n2t 
2. n1 el|kényeztet n2t n3vel 

el|képzel 
1. n1 el|képzel (azt) (hogy) rel s 
2. n1 el|képzel (azt) hogy s 
3. n1 el|képzel maga elé (azt) (hogy) rel s 
4. n1 el|képzel maga elé (azt) hogy s 
5. n1 el|képzel maga elé n2t 
6. n1 el|képzel n2t 
7. n1 el|képzel n2t d 
8. n1 el|képzel n2t n3ként 
9. n1 el|képzel n2t n3nek 

el|kér <’számít vmennyit vmiért’> 
1. n1 el|kér <’számít vmennyit vmiért’> n2t <n2 – összeg> 
2. n1 el|kér <’számít vmennyit vmiért’> n2t n3ért 

el|kerget 
1. n1 el|kerget n2t 
2. n1 el|kerget n2t d 
3. n1 el|kerget n2t n3x1 
4. n1 el|kerget n2t n3x2 

el|kerül 
1. n1 el|kerül (azt) hogy s || n1 v n2 (s)t 
2. n1 el|kerül az elől hogy s || n1 v n2 (s)t 
3. n1 el|kerül azt hogy s 
4. n1 el|kerül n2t 

el|késik 
1. n1 el|késik 
2. n1 el|késik d1 
3. n1 el|késik n2ról 
4. n1 el|késik n2ról <n2 – rendezvény v. közlekedési eszköz> 
5. n1 el|késik n2vel 
6. n1 el|késik n2x1 



el|készít 
1. n1 el|készít n2t 
2. n1 el|készít n2t d 
3. n1 el|készít n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
4. n1 el|készít n2t n3ből <n3 – anyag> 
5. n1 el|készít n2t n3ből <n3 – márvány, bronz, kő, …> 
6. n1 el|készít n2t n3x 
7. n1 el|készít n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 

el|készíttet 
1. n1 el|készíttet n2t 
2. n1 el|készíttet n2t d 
3. n1 el|készíttet n2t n3 számára 
4. n1 el|készíttet n2t n3n 
5. n1 el|készíttet n2t n3nek 
6. n1 el|készíttet n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy 
része> 
7. n1 el|készíttet n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
8. n1 el|készíttet n2t n3x3 

el|készül 
1. n1 el|készül 
2. n1 el|készül n (v#)ra 
3. n1 el|készül n2be 
4. n1 el|készül n2be <n2 – cél> 
5. n1 el|készül n2ből 
6. n1 el|készül n2nek 
7. n1 el|készül n2ra 
8. n1 el|készül n2ra <n2 – cél> 
9. n1 el|készül v# 

el|kezd 
1. n1 el|kezd n2t 
2. n1 el|kezd n2t n3vel 
3. n1 el|kezd v# 
4. n1 el|kezd v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 
5. n1 el|kezd v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 
6. v0 v# 

el|kezdődik 
1. n1 el|kezdődik 
2. n1 el|kezdődik n2vel 

el|kísér 
1. n1 el|kísér n2t 
2. n1 el|kísér n2t <n2 – többes> 
3. n1 el|kísér n2t d 
4. n1 el|kísér n2t n3 x2 



5. n1 el|kísér n2t n3ig 
6. n1 el|kísér n2t n3x1 
7. n1 el|kísér n2t n3x2 
8. n1 el|kísér n3be n2t 
9. n1 el|kísér n3ra n2t 

10. n1nek _a ← n3j el|kísér n2t 

el|koptat 
1. n1 el|koptat n2t 
2. n1 el|koptat n2t a ra 

el|költ 
1. n1 el|költ n2t 
2. n1 el|költ n2t d <n3 – időtartam> 
3. n1 el|költ n2t n3 alatt <n3 – időtartam> 
4. n1 el|költ n2t n3ben <n3 – időtartam> 
5. n1 el|költ n2t n3ra 

el|költözik 
1. n1 el|költözik 
2. n1 el|költözik d 
3. n1 el|költözik hogy s (v#) 
4. n1 el|költözik n2n 
5. n1 el|költözik n2ra <n2 – cél> 
6. n1 el|költözik n2x1 
7. n1 el|költözik n2x2 
8. n1 el|költözik n2ért <n2, v# – cél> 
9. n1 el|költözik v# 
10. n1 el|költözik v# || n1 v n (v#)ra 
11. n1 el|költözik v# <n2, v# – cél> 

el|küld 
1. n1 el|küld n2t 
2. n1 el|küld n2t d 
3. n1 el|küld n2t n3ként 
4. n1 el|küld n2t n3n 
5. n1 el|küld n2t n3n <n3 – a küldés módja> 
6. n1 el|küld n2t n3nek 
7. n1 el|küld n2t n3vel 
8. n1 el|küld n2t n3x1 
9. n1 el|küld n2t n3x2 
10. n1 el|küld n2t n3ért <n3 – cél> 
11. n1 el|küld n2t v# 
12. n1 el|küld n2t v# <n2 – személy> 
13. n1 el|küld n3nek n2t 
14. n1 el|küld n3nek n2t n3vel 
15. n1 el|küld n3nek n2t n4n keresztül 
16. n1 el|küld n3nek n2t n4nek _a közvetítésével 



el|lep 
1. a n1 – n3 el|lep n2t 
2. n1 el|lep n2t 
3. n1 el|lep n2t <n1 – többnyire természeti jelenség> 

el|leplez 
1. n1 el|leplez n2t 

el|léptet 
1. ap n1 el|léptet n3 mellett 
2. n1 el|léptet d 
3. n1 el|léptet n2 mellett 
4. n1 el|léptet n2n 
5. n1 el|léptet n2x2 

el|lop 
1. n1 el|lop n2t 
2. n1 el|lop n2t d 
3. n1 el|lop n2t n3től 
4. n1 el|lop n2t n3x1 
5. n1 el|lop n2t n3x2 

6. n1 el|lop n3nek _a ← n2jt 

el|lopkod 
1. n1 el|lopkod n2t 
2. n1 el|lopkod n2t n3től 
3. n1 el|lopkod n2t n3x1 

el|lök 
1. n1 el|lök n2t 
2. n1 el|lök n2t d 
3. n1 el|lök n2t n3től 
4. n1 el|lök n2t n3vel 
5. n1 el|lök n2t n3x1 
6. n1 el|lök n2t n3x2 
7. n1 el|lök n3x2 n2t 

el|magyaráz 
1. n1 el|magyaráz (azt) (hogy) rel s n3nek 
2. n1 el|magyaráz (azt) hogy s n3nek 
3. n1 el|magyaráz (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 el|magyaráz (hogy) s n3nek 
5. n1 el|magyaráz n2 n3nek 
6. n1 el|magyaráz n2t 
7. n1 v(azt) (hogy) rel s 
8. n1 v(azt) hogy s 

el|marad 



1. n1 el|marad 
2. n1 el|marad d <n2, d – idő> 
3. n1 el|marad d3 
4. n1 el|marad n2x <n2, d – idő> 
5. n1 el|marad n3x3 

el|megy 
1. a (d/n2x1) n1 el|megy n2 mellett 
2. ap n1 el|megy n3 mellett 
3. n1 el|megy 
4. n1 el|megy # <néhány v# esetében> 
5. n1 el|megy<n1 – többes v. gyűjtő> 
6. n1 el|megy<n1 – többes> 
7. n1 el|megy d 
8. n1 el|megy d <d, n2 – idő> 
9. n1 el|megy d, n2x – időpont 
10. n1 el|megy hogy s (v#) 
11. n1 el|megy n2 elől 
12. n1 el|megy n2 mellett 
13. n1 el|megy n2(nyi)ra <n2 – távolság> 
14. n1 el|megy n2be 
15. n1 el|megy n2be <n2 – cél> 
16. n1 el|megy n2be <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
17. n1 el|megy n2be mint n3 
18. n1 el|megy n2be n3ként 
19. n1 el|megy n2be n3nek 
20. n1 el|megy n2ből 
21. n1 el|megy n2hoz 
22. n1 el|megy n2hoz n3tól 
23. n1 el|megy n2ig 
24. n1 el|megy n2ig n3tól 
25. n1 el|megy n2n 
26. n1 el|megy n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
27. n1 el|megy n2n keresztül 
28. n1 el|megy n2n át 
29. n1 el|megy n2ra 
30. n1 el|megy n2ra <n2 – cél> 
31. n1 el|megy n2ra <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
32. n1 el|megy n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
33. n1 el|megy n2ra mint n3 
34. n1 el|megy n2ra n3ként 
35. n1 el|megy n2ra n3nek 
36. n1 el|megy n2ról 
37. n1 el|megy n2től 
38. n1 el|megy n2vel <n2 – távolság> 
39. n1 el|megy n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
40. n1 el|megy n2x <d, n2 – idő> 



41. n1 el|megy n2x d, n2x – időpont 
42. n1 el|megy n2x1 
43. n1 el|megy n2x2 
44. n1 el|megy n2ért 
45. n1 el|megy n2ért <n2 – cél> 
46. n1 el|megy n2ért <n2, v# – cél> 
47. n1 el|megy v# 
48. n1 el|megy v# || n1 v n (v#)ra 
49. n1 el|megy v# <n2, v# – cél> 

el|menekül 
1. n1 el|menekül 
2. n1 el|menekül d 
3. n1 el|menekül n2 elől 
4. n1 el|menekül n2n 
5. n1 el|menekül n2től 
6. n1 el|menekül n2x1 
7. n1 el|menekül n2x2 

el|merül 
1. n1 el|merül 
2. n1 el|merül n2ben 

el|mond 
1. n1 el|mond (azt) (hogy) rel s 
2. n1 el|mond (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 el|mond (azt) hogy s 
4. n1 el|mond (azt) hogy s n3nek 
5. n1 el|mond n2t 
6. n1 el|mond n2t n3 előtt 
7. n1 el|mond n2t n3ben 
8. n1 el|mond n2t n3nek 

el|mos 
1. n1 el|mos n2t 
2. n1 el|mos n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 el|mos n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 el|mos n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

el|mosogat 
1. n1 el|mosogat 
2. n1 el|mosogat n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 el|mosogat n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 el|mosogat n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

el|mozdul 
1. n1 el|mozdul 
2. n1 el|mozdul d 



3. n1 el|mozdul n2n 
4. n1 el|mozdul n2n keresztül 
5. n1 el|mozdul n2n át 
6. n1 el|mozdul n2x1 
7. n1 el|mozdul n2x2 
8. n1 el|mozdul n2x3 

el|mozgat 
1. n1 el|mozgat n2t 
2. n1 el|mozgat n2t <más-más irányba, ill. úgy, hogy a mozgató egy helyben marad> 
3. n1 el|mozgat n2t d 
4. n1 el|mozgat n2t n3 mentén 
5. n1 el|mozgat n2t n3n 
6. n1 el|mozgat n2t n3x3 

el|mulaszt 
1. n1 el|mulaszt n2t 

el|múlik 
1. n1 el|múlik 
2. n1 el|múlik a 
3. n1 el|múlik n2 óta 
4. n1 el|múlik n2től kezdve 
5. n1 el|múlik n2vel 

el|néz 
1. n1 el|néz n2t 

el|nyújt 
1. n1 el|nyújt n2t 
2. n1 el|nyújt n2t n3ig 
3. n1 el|nyújt „s” 

el|nyúlik 
1. n1 el|nyúlik 
2. n1 el|nyúlik n2n 
3. n1 el|nyúlik n2n keresztül 
4. n1 el|nyúlik n2ra 
5. n1 el|nyúlik n2x1 
6. n1 el|nyúlik n2x2 
7. n1 el|nyúlik n2x3 

el|nyúz 
1. n1 el|nyúz n2t 

el|nyű 
1. n1 el|nyű n2t 

el|olt 



1. n1 el|olt n2t 
2. n1 el|olt n2t n3vel 
3. n1 el|olt n2t n3vel <n2 – többnyire égő tárgy> 

el|oltja szomját 
1. n1 el|oltja szomját 

el|olvad 
1. n1 el|olvad 
2. n1 el|olvad n2től <n2 – ok> 
3. n1 el|olvad n2x3 

4. n2nek _a ← n1j el|olvad<n1 – lélek, szív> 

el|olvas 
1. n1 el|olvas (azt) (hogy) rel s 
2. n1 el|olvas (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 el|olvas (azt) (hogy) s d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
4. n1 el|olvas (azt) (hogy) s n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
5. n1 el|olvas (azt) (hogy) s n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
6. n1 el|olvas (azt) (hogy) s n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
7. n1 el|olvas (azt) hogy s 
8. n1 el|olvas n2ról d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
9. n1 el|olvas n2ról n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
10. n1 el|olvas n2ról n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
11. n1 el|olvas n2ról n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
12. n1 el|olvas n2t 
13. n1 el|olvas n2t <n2 – információ v. az információ forrása> 
14. n1 el|olvas n2t d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
15. n1 el|olvas n2t n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
16. n1 el|olvas n2t n3ben <n3 – eredeti, fordítás, interpretáció, …> 
17. n1 el|olvas n2t n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
18. n1 el|olvas n2t n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 

el|oszt 
1. n1 el|oszt n2t 
2. n1 el|oszt n2t d 
3. n1 el|oszt n2t n3 arányban 
4. n1 el|oszt n2t n3 között 
5. n1 el|oszt n2t n3(k)között 
6. n1 el|oszt n2t n3ra 
7. n1 el|oszt n2t n3vel 
8. n1 el|oszt n3hoz n2t 

el|pattan 
1. n1 el|pattan 

el|pazarol 
1. n1 el|pazarol n2t 



2. n1 el|pazarol n2t n3n 
3. n1 el|pazarol n2t n3ra 
4. n1 el|pazarol n2t n3vel 

el|pirul 
1. n1 el|pirul 
2. n1 el|pirul n2jben <n2 – ok> 
3. n1 el|pirul n2től <n2 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j el|pirul 

5. n2nek _a ← n1j el|pirul<n1 – n2 testrésze> 

el|pocsékol 
1. n1 el|pocsékol n2t 
2. n1 el|pocsékol n2t n3ra 

el|pusztít 
1. n1 el|pusztít n2t 
2. n1 el|pusztít n2t n3vel 

el|pusztul 
1. n1 el|pusztul 
2. n1 el|pusztul n2ben <n2 – ok> 
3. n1 el|pusztul n2től <n2 – ok> 

el|rabol 
1. n1 el|rabol n2t 
2. n1 el|rabol n2t d 
3. n1 el|rabol n2t n3től 
4. n1 el|rabol n2t n3x1 

el|ragad 
1. n1 el|ragad n2t 
2. n1 el|ragad n2t n3vel 
3. n1 el|ragad n2t n3x1 

el|rak 
1. n1 el|rak n2t 
2. n1 el|rak n2t d 
3. n1 el|rak n2t n3be 
4. n1 el|rak n2t n3be <n3 – sor, halom, kupac, …> 
5. n1 el|rak n2t n3nként <n3 – sor, halom, kupac, …> 
6. n1 el|rak n2t n3x1 
7. n1 el|rak n2t n3x2 
8. n1 el|rak n2t n3x3 

el|rámol 
1. n1 el|rámol n2t 
2. n1 el|rámol n2t d 



3. n1 el|rámol n2t n3x1 
4. n1 el|rámol n2t n3x2 

el|rejt 
1. n1 el|rejt n2t 
2. n1 el|rejt n2t d 
3. n1 el|rejt n2t n3 elől 
4. n1 el|rejt n2t n3x2 
5. n1 el|rejt n2t n3x3 

el|rejtőzik 
1. n1 el|rejtőzik 
2. n1 el|rejtőzik d 
3. n1 el|rejtőzik n2 elől 
4. n1 el|rejtőzik n2 elől <n2 – szem, …> 
5. n1 el|rejtőzik n2x2 
6. n1 el|rejtőzik n2x3 

el|rendez 
1. n1 el|rendez (azt) hogy s 
2. n1 el|rendez n2t 
3. n1 el|rendez n2t a n3be 
4. n1 el|rendez n2t a ra 
5. n1 el|rendez n2t d 
6. n1 el|rendez n2t n3 szerint 
7. n1 el|rendez n2t n3x3 
8. n1 el|rendez úgy hogy s 

el|rendeződik 
1. n1 el|rendeződik 

el|repít 
1. n1 el|repít n2t 
2. n1 el|repít n2t n3x2 
3. n1 el|repít n3től 

el|repül 
1. n1 el|repül 
2. n1 el|repül a magasságban 
3. n1 el|repül d 
4. n1 el|repül n2 felett 
5. n1 el|repül n2 magasan 
6. n1 el|repül n2ben 
7. n1 el|repül n2n 
8. n1 el|repül n2n át 
9. n1 el|repül n2ra 
10. n1 el|repül n2ra <n2 – cél> 
11. n1 el|repül n2ról 



12. n1 el|repül n2vel <n2 – többnyire repülőgép> 
13. n1 el|repül n2x1 
14. n1 el|repül n2x2 
15. n1 el|repül n2x3 
16. n1 el|repül n2ért <n2 – cél> 
17. n1 el|repül v# 
18. n1 el|repül v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

el|robog 
1. a (d/n2x1) n1 el|robog n2 mellett 
2. n1 el|robog d 
3. n1 el|robog n2 mellett 
4. n1 el|robog n2n 
5. n1 el|robog n2x2 
6. n1 el|robog n2x3 

el|rohan 
1. n1 el|rohan d 
2. n1 el|rohan hogy s 
3. n1 el|rohan magát d 
4. n1 el|rohan magát n2x2 
5. n1 el|rohan n2 mellett 
6. n1 el|rohan n2 után 
7. n1 el|rohan n2jra <n2 – cél> 
8. n1 el|rohan n2n 
9. n1 el|rohan n2n keresztül 
10. n1 el|rohan n2n át 
11. n1 el|rohan n2ra <n2 – cél> 
12. n1 el|rohan n2x1 
13. n1 el|rohan n2x2 
14. n1 el|rohan n2x3 

el|romlik 
1. n1 el|romlik 
2. n1 el|romlik a ra 
3. n1 el|romlik n2ra 
4. n1 el|romlik n3ról n2ra 
5. n1nek _az _ára el|romlik <n1 – áru> 
6. n1nek _az _ára el|romlik n1 – ár v 

el|ront 
1. n1 el|ront n2t 
2. n1 el|ront n2t n3vel 

el|siet 
1. n1 el|siet 
2. n1 el|siet n2t 



el|siklik 
1. n1 el|siklik d 
2. n1 el|siklik n2 alatt 
3. n1 el|siklik n2 mellett 
4. n1 el|siklik n2x2 

el|sodor 
1. n1 el|sodor magával n2t 
2. n1 el|sodor magával n2t n3x2 
3. n1 el|sodor n2t 
4. n1 el|sodor n2t maga után 
5. n1 el|sodor n2t n3ról 
6. n1 el|sodor n2t n3x2 
7. n2 el|sodor n1t 

el|sorvad 
1. n1 el|sorvad 
2. n1v n2jben <n2 – ok> 
3. n1v n2től <n2 – ok> 

el|sorvaszt 
1. n1 el|sorvaszt n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 
2. n1 el|sorvaszt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

el|spriccel 
1. n1 el|spriccel d 
2. n1 el|spriccel n2x1 
3. n1 el|spriccel n2x2 

el|surran 
1. n1 el|surran 
2. n1 el|surran n2 mellett 
3. n1 el|surran n2n 
4. n1 el|surran n2x2 

el|süllyed 
1. n1 el|süllyed 
2. n1 el|süllyed n2ben 

el|száguld 
1. n1 el|száguld d 
2. n1 el|száguld n2 mellett 
3. n1 el|száguld n2n 
4. n1 el|száguld n2x2 
5. n1 el|száguld n2x3 

el|szakad 
1. n1 el|szakad 



2. n1 el|szakad n2től <n2 – ok> 

el|szalad 
1. n1 el|szalad 
2. n1 el|szalad d 
3. n1 el|szalad n2 mellett 
4. n1 el|szalad n2n 
5. n1 el|szalad n2n keresztül 
6. n1 el|szalad n2x1 
7. n1 el|szalad n2x2 
8. n1 el|szalad v# 

el|száll 
1. n1 el|száll 
2. n1 el|száll a magasságban 
3. n1 el|száll d 
4. n1 el|száll d n3ig 
5. n1 el|száll n2 magasan 
6. n1 el|száll n2ben 
7. n1 el|száll n2hoz 
8. n1 el|száll n2ig 
9. n1 el|száll n2n 
10. n1 el|száll n2n át 
11. n1 el|száll n2ra <n2 – cél> 
12. n1 el|száll n2x1 
13. n1 el|száll n2x1 n3ig 
14. n1 el|száll n2x2 
15. n1 el|száll n2x3 
16. n1 el|száll n2ért <n2 – cél> 
17. n1 el|száll v# 
18. n1 el|száll v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

el|szállít 
1. n1 el|szállít n2t 
2. n1 el|szállít n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
3. n1 el|szállít n2t d 
4. n1 el|szállít n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 el|szállít n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
6. n1 el|szállít n2t n3nek 
7. n1 el|szállít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
8. n1 el|szállít n2t n3x1 
9. n1 el|szállít n2t n3x2 

el|szaval 
1. n1 el|szaval n2t 

el|szív 
1. n1 el|szív d 



2. n1 el|szív n2t 
3. n1 el|szív n2t d 
4. n1 el|szív n2t n3x2 
5. n1 el|szív n2x2 

el|szolgál 
1. n1 el|szolgál d 
2. n1 el|szolgál n2t d <d, n3 – időtartam> 
3. n1 el|szolgál n2t n3x <d, n3 – időtartam> 

el|szór 
1. n1 el|szór n2t 
2. n1 el|szór n2t d 
3. n1 el|szór n2t n3be 
4. n1 el|szór n2t n3kbe 
5. n1 el|szór n2t n3n 
6. n1 el|szór n2t n3ra 
7. n1 el|szór n2t n3x3 

el|szór <’elveszít’> 
1. n1 el|szór <’elveszít’> 
2. n1 el|szór <’elveszít’> n2t 
3. n1 el|szór <’elveszít’> n2t n3x3 

el|szökik 
1. n1 el|szökik 
2. n1 el|szökik d 
3. n1 el|szökik n2n 
4. n1 el|szökik n2n keresztül 
5. n1 el|szökik n2től 
6. n1 el|szökik n2vel 
7. n1 el|szökik n2x1 
8. n1 el|szökik n2x2 
9. n1 el|szökik v# 

el|takar 
1. n1 el|takar n2t 
2. n1 el|takar n2t n3 elől 
3. n1 el|takar n2t n3től 
4. n1 el|takar n2t n3vel 

el|takarít 
1. n1 el|takarít n2t 
2. n1 el|takarít n2t n3től <v n3> 
3. n1 el|takarít n2t n3vel 
4. n1 el|takarít n3t n2ról 

el|talál 



1. n1 el|talál n2be 
2. n1 el|talál n2t 
3. n1 el|talál n2t <az ütés érintőleges v. az ütés helyét felületként értelmezzük> 
4. n1 el|talál n2t n3be 
5. n1 el|talál n2t n3n 

6. n1 el|talál n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
7. n1 el|talál n2t n3vel 

8. n1 el|talál n3nek _a ← n2jt 

9. n1 el|talál n3nek _a ← n2jt <az ütés érintőleges v. az ütés helyét felületként 
értelmezzük> 

10. n1 el|talál n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 ruhadarabja v. testrésze> 

11. n1 el|talál n3nek _a ← n2jt n4vel 

12. n1 el|talál n3nek _a → n2jt 
13. n1 el|talál n3t n2be 
14. n1 el|talál n3t n2be <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű 
felületként értelmezzük> 
15. n1 el|talál n3t n2be n4vel 
16. n1 el|talál n3t n2jn 
17. n1 el|talál n3t n2jn <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
18. n1 el|talál n3t n2jn n4vel 
19. n1 el|talál n3t n2n <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 

el|tart 
1. n1 el|tart 
2. n1 el|tart d 
3. n1 el|tart n2ig 
4. n1 el|tart n2t 
5. n1 el|tart n2t n3ből 

el|taszít 
1. n1 el|taszít n2t 
2. n1 el|taszít n2t d 
3. n1 el|taszít n2t n3től 
4. n1 el|taszít n2t n3vel 
5. n1 el|taszít n2t n3x2 

el|tát 
1. n1 el|tát n2t 
2. n1 el|tát n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 

el|távolít 
1. n1 el|távolít n2t 
2. n1 el|távolít n2t n3x2 
3. n1 el|távolít n3től 

el|távolodik 



1. n1 el|távolodik 
2. n1 el|távolodik<n1 – többes> 
3. n1 el|távolodik d 
4. n1 el|távolodik d <az észlelő mozgásban van> 
5. n1 el|távolodik n2nek _a környékéről 
6. n1 el|távolodik n2től 
7. n1 el|távolodik n2x2 
8. n1 el|távolodik n2x2 <az észlelő mozgásban van> 

el|távozik 
1. n1 el|távozik 
2. n1 el|távozik # <néhány v# esetében> 
3. n1 el|távozik<n1 – többes v. gyűjtő> 
4. n1 el|távozik d 
5. n1 el|távozik n2be 
6. n1 el|távozik n2ből 
7. n1 el|távozik n2n 
8. n1 el|távozik n2n keresztül 
9. n1 el|távozik n2n át 
10. n1 el|távozik n2ra <n2 – cél> 
11. n1 el|távozik n2x1 
12. n1 el|távozik n2x2 
13. n1 el|távozik n2ért <n2 – cél> 
14. n1 el|távozik v# || n1 v n (v#)ra 

el|tékozol 
1. n1 el|tékozol n2t 

el|telik 
1. n1 el|telik d <d, n2 – mód> 
2. n1 el|telik n2x <d, n2 – mód> 

el|temet 
1. n1 el|temet d2 n2t 
2. n1 el|temet d3 n2t 
3. n1 el|temet n2t 
4. n1 el|temet n3x2 n2t 
5. n1 el|temet n3x3 n2t 

el|terebélyesedik 
1. n1 el|terebélyesedik 

2. n1 el|terebélyesedik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 el|terebélyesedik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

el|terel 
1. n1 el|terel n2t 
2. n1 el|terel n2t d 
3. n1 el|terel n2t n3 felé 



4. n1 el|terel n2t n3be 
5. n1 el|terel n2t n3ra 
6. n1 el|terel n2t n3x2 

el|térít 
1. n1 el|térít n2t d 
2. n1 el|térít n2t n3 felé 
3. n1 el|térít n2t n3be 
4. n1 el|térít n2t n3ra 
5. n1 el|térít n2t n3x2 

el|terjed 
1. n1 el|terjed 
2. n1 el|terjed d <d, n2 – idő> 
3. n1 el|terjed n2 alatt <d, n2 – idő> 
4. n1 el|terjed n2ben <n2 – példány, másolat, …> 

el|terjeszt 
1. n1 el|terjeszt n2t 
2. n1 el|terjeszt n2t n3ben 

el|tesz 
1. n1 el|tesz n2t 
2. n1 el|tesz n2t d 
3. n1 el|tesz n2t n3x1 
4. n1 el|tesz n2t n3x2 

el|téveszt 
1. n1 el|téveszt n2t 
2. n1 el|téveszt n2t d 
3. n1 el|téveszt n2t n2x3 

el|titkol 
1. n1 el|titkol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 el|titkol (azt) (hogy) rel s n3 elől 
3. n1 el|titkol (azt) (hogy) rel s n3 előtt 
4. n1 el|titkol (azt) hogy s 
5. n1 el|titkol (azt) hogy s n3 elől 
6. n1 el|titkol (azt) hogy s n3 előtt 
7. n1 el|titkol n2t 
8. n1 el|titkol n2t || n1 v azt hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
9. n1 el|titkol n2t n3 elől 
10. n1 el|titkol n2t n3 előtt 

el|tölt 
1. n1 el|tölt d n3ig <n3 – idő> 
2. n1 el|tölt d n3t <n3 – idő> 
3. n1 el|tölt mint n2 n3ig <n3 – idő> 



4. n1 el|tölt mint n2 n3t <n3 – idő> 
5. n1 el|tölt n2ként n3ig <n3 – idő> 
6. n1 el|tölt n2ként n3t <n3 – idő> 
7. n1 el|tölt n2t d 
8. n1 el|tölt n2t mint n2 
9. n1 el|tölt n2t n2ként 
10. n1 el|tölt n2t n2x 
11. n1 el|tölt n2t n3x3 
12. n1 el|tölt n2t n3x3 <n3 – állapot v. helyzet> 
13. n1 el|tölt n2x n3ig <n3 – idő> 
14. n1 el|tölt n2x n3t <n3 – idő> 

el|tölti az éjszakát 
1. n1 el|tölti az éjszakát 
2. n1 el|tölti az éjszakát d 
3. n1 el|tölti az éjszakát n2x3 

el|tömődik 
1. n2 el|tömődik n1vel 

el|töpreng 
1. n1 el|töpreng n 

el|tör 
1. n1 el|tör n2t 
2. n1 el|tör n2t d 
3. n1 el|tör n2t n3ra 
4. n1 el|tör n2t n3vel 

5. n1 el|tör n3nek _a ← n2jt 

el|törik 
1. n1 el|törik 
2. n1 el|törik d 
3. n1 el|törik n2 alatt 
4. n1 el|törik n2n 
5. n1 el|törik n2ra 
6. n1 el|törik n2től <n2 – ok> 

el|töröl 
1. n1 el|töröl n2t 

2. n1 el|töröl n3nek _a ← n2jt 

el|tréfálkozik 
1. n1 el|tréfálkozik 
2. n1 el|tréfálkozik n2vel 

el|tulajdonít 
1. n1 el|tulajdonít n2t 



2. n1 el|tulajdonít n2t n3nek 

el|tűnik 
1. n1 el|tűnik 
2. n1 el|tűnik d 
3. n1 el|tűnik n2x1 
4. n1 el|tűnik n2x2 

el|tűr 
1. n1 el|tűr (azt) conj s <conj ha (a)mikor> 
2. n1 el|tűr (azt) hogy s <s tagadó v. kérdő> 
3. n1 el|tűr n2t 

el|úszik 
1. n1 el|úszik 
2. n1 el|úszik n2x3 

el|utazik 
1. n1 el|utazik 
2. n1 el|utazik<n1 – többes> 
3. n1 el|utazik d 
4. n1 el|utazik hogy s (v#) 
5. n1 el|utazik n2be 
6. n1 el|utazik n2n 
7. n1 el|utazik n2n [n2 – szállítóeszköz] 
8. n1 el|utazik n2ra <n2 – cél> 
9. n1 el|utazik n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
10. n1 el|utazik n2x1 
11. n1 el|utazik n2x2 
12. n1 el|utazik n2ért <n2, v# – cél> 
13. n1 el|utazik v# 
14. n1 el|utazik v# || n1 v n (v#)ra 
15. n1 el|utazik v# <n2, v# – cél> 

el|üt 
1. n1 el|üt n2t 

el|üt <kártyajátékban> 
1. n1 el|üt <kártyajátékban> n2t 
2. n1 el|üt <kártyajátékban> n2t n3vel 

el|űz 
1. n1 el|űz n2t 
2. n1 el|űz n2t d 
3. n1 el|űz n2t n3x1 
4. n1 el|űz n2t n3x2 

el|vág 



1. n1 el|vág n2jt 
2. n1 el|vág n2jt n3ben <n3 – rögzített> 
3. n1 el|vág n2jt n3n <n3 – rögzített> 
4. n1 el|vág n2t 
5. n1 el|vág n2t n3be 
6. n1 el|vág n2t n3ra 
7. n1 el|vág n2t n3vel 
8. n1 el|vág n2t n3vel <n3-t n1 szabadon mozgatja> 

9. n1 el|vág n3nek _a ← n2jt 

el|vagdos 
1. n1 el|vagdos n2t 
2. n1 el|vagdos n2t n3be 
3. n1 el|vagdos n2t n3ra 
4. n1 el|vagdos n2t n3vel 

el|vágtat 
1. n1 el|vágtat d 
2. n1 el|vágtat n2 mellett 
3. n1 el|vágtat n2n 
4. n1 el|vágtat n2x2 
5. n1 el|vágtat n2x3 

el|válik 
1. n1 el|válik 
2. n1 el|válik n2től 
3. n1 el|válik n2től || n1 és n2 v 

el|vállal 
1. n1 el|vállal (azt) hogy s 

el|változtat 
1. n1 el|változtat n2t 

el|végez 

1. n1 el|végez n2nek _a ← n3 szakán 
2. n1 el|végez n2t 
3. n1 el|végez n2t a képesítéssel 
4. n1 el|végez n2t d 
5. n1 el|végez n2t n3x 

el|vesz 
1. n1 el|vesz n2t 
2. n1 el|vesz n2t d 
3. n1 el|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
4. n1 el|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
5. n1 el|vesz n2t n3től 
6. n1 el|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 



7. n1 el|vesz n2t n3x1 

el|vész 
1. n1 el|vész n2ben 

el|veszít 
1. n1 el|veszít 
2. n1 el|veszít n2t 
3. n1 el|veszít n3n n2t <n3 – a pénzfogadással járó verseny neve> 

el|veszt 
1. n1 el|veszt n2t 
2. n1 el|veszt n2t d 
3. n1 el|veszt n2t n2x3 

el|veszteget 
1. n1 el|veszteget n2t 
2. n1 el|veszteget n2t n3n 
3. n1 el|veszteget n2t n3ra 
4. n1 el|veszteget n2t n3vel 

el|vet 
1. n1 el|vet 
2. n1 el|vet n2t 
3. n1 el|vet n2t n3x3 

el|vezet 
1. n1 el|vezet n2t d 
2. n1 el|vezet n2t n3 x2 
3. n1 el|vezet n2t n3be 
4. n1 el|vezet n2t n3ből 
5. n1 el|vezet n2t n3ig 
6. n1 el|vezet n2t n3n 
7. n1 el|vezet n2t n3ra 
8. n1 el|vezet n2t n3ről 
9. n1 el|vezet n2t n3x1 
10. n1 el|vezet n2t n3x2 
11. n1 el|vezet n3x2 n2t 

el|visel 
1. n1 el|visel n2t 

el|visz 
1. n1 el|visz n2t 
2. n1 el|visz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
3. n1 el|visz n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
4. n1 el|visz n2t d 
5. n1 el|visz n2t magával 



6. n1 el|visz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
7. n1 el|visz n2t n2x2 
8. n1 el|visz n2t n3 x2 
9. n1 el|visz n2t n3be 
10. n1 el|visz n2t n3ben 
11. n1 el|visz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
12. n1 el|visz n2t n3ből 
13. n1 el|visz n2t n3ig 
14. n1 el|visz n2t n3jben 
15. n1 el|visz n2t n3jn 
16. n1 el|visz n2t n3n 
17. n1 el|visz n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
18. n1 el|visz n2t n3nek 
19. n1 el|visz n2t n3ra 
20. n1 el|visz n2t n3ra <n3 – cél> 
21. n1 el|visz n2t n3ról 
22. n1 el|visz n2t n3ről 
23. n1 el|visz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
24. n1 el|visz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
25. n1 el|visz n2t n3x1 
26. n1 el|visz n2t n3x2 
27. n1 el|visz n2t v# 
28. n1 el|visz n2t v# <v# – vtat> 
29. n1 el|visz n3nek _a n2jt 
30. n1 el|visz n3x2 n2t 
31. n2 el|visz n1t 

el|visz <egészen vkiig, vmiig> 
1. n1 el|visz <egészen vkiig, vmiig> n2t 
2. n1 el|visz <egészen vkiig, vmiig> n2t n3be 
3. n1 el|visz <egészen vkiig, vmiig> n2t n3ig <n1 – többnyire szél> 

el|vitatkozgat 
1. n1 el|vitatkozgat<n1 – többes> 
2. n1 el|vitatkozgat arról hogy s 
3. n1 el|vitatkozgat egymással <n1 – többes> 
4. n1 el|vitatkozgat n2ról 
5. n1 el|vitatkozgat n2vel 
6. n1 el|vitatkozgat n2vel || n1 és n2 v egymással 

el|vonul 
1. n1 el|vonul 
2. n1 el|vonul # <néhány v# esetében> 
3. n1 el|vonul d 
4. n1 el|vonul n2n 
5. n1 el|vonul n2n keresztül 
6. n1 el|vonul n2n át 
7. n1 el|vonul n2ra <n2 – cél> 



8. n1 el|vonul n2x1 
9. n1 el|vonul n2x2 
10. n1 el|vonul n2ért <n2 – cél> 
11. n1 el|vonul v# || n1 v n (v#)ra 

el|zavar 
1. n1 el|zavar n2t 
2. n1 el|zavar n2t d 
3. n1 el|zavar n2t n3be <n3 – cél> 
4. n1 el|zavar n2t n3ra <n3 – cél> 
5. n1 el|zavar n2t n3x1 
6. n1 el|zavar n2t n3x2 
7. n1 el|zavar n2t v# <n3 – cél> 

el|zülleszt 
1. n1 el|zülleszt n2t 

elábrándozik 
1. n1 elábrándozik 
2. n1 elábrándozik magát 

elad 
1. n1 elad n2t 
2. n1 elad n2t d <d, n3 – érték> 
3. n1 elad n2t n3 értékben <n3 – az ellenérték összege> 
4. n1 elad n2t n3nek 
5. n1 elad n2t n3nek <n2 – többnyire személy> 
6. n1 elad n2t n3x <n3 – az árusítás módja> 
7. n1 elad n2t n3ért 
8. n1 elad n2t n3ért <d, n3 – érték> 
9. n1 elad n2t és n3x2 került <n2 – többnyire személy> 

elágazik 
1. n1 elágazik 
2. n1 elágazik (különböző irányokba) 
3. n1 elágazik d 
4. n1 elágazik n2be 
5. n1 elágazik n2ből 
6. n1 elágazik n2től 
7. n1 elágazik n2x3 

elakad 
1. n1 elakad 
2. n1 elakad n2ben 
3. n1 elakad n2n 
4. n1 elakad n2től <n2 – ok> 
5. n1 elakad n2x3 



elakad <vkinek a szava> 

1. n2nek _a ← n1j elakad <vkinek a szava> 

eláll 
1. n1 eláll 
2. n1 eláll d 
3. n1 eláll n2 óta 
4. n1 eláll n2ben 
5. n1 eláll n2ig 
6. n1 eláll n2n 
7. n1 eláll n2től 
8. n1 eláll n2től <n2 – ok> 
9. n1 eláll n2vel <n2 – többnyire névmás> 
10. n1 eláll n2x3 
11. n1 d eláll magát 
12. n1j eláll 

elállít 
1. n1 elállít n2t 

elalszik 
1. n1 elalszik 
2. n1 elalszik n2től <n2 – ok> 
3. n1 elalszik n2x3 

elandalodik 
1. n1 elandalodik 
2. n1 elandalodik n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j elandalodik<n1 – lélek, szív> 

eláraszt 
1. n1 eláraszt n2t 
2. n1 eláraszt n2t n3vel 
3. n1 eláraszt n2vel n3t 

elárul 
1. n1 elárul 
2. n1 elárul (azt) (hogy) rel s 
3. n1 elárul (azt) (hogy) rel s n2 előtt 
4. n1 elárul (azt) (hogy) rel s n3nek 
5. n1 elárul n2t 
6. n1 elárul n2t n2 előtt 
7. n1 elárul n2t n3nek 
8. n1 elárul n2t n3ért 

elátkoz 
1. n1 elátkoz n2t 



elbánik 
1. n1 elbánik n2vel 
2. n1 elbánik n2vel n3ért 

elbeszél 
1. n1 elbeszél (azt) (hogy) rel s 
2. n1 elbeszél (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 elbeszél (azt) hogy s 
4. n1 elbeszél (azt) hogy s n3nek 
5. n1 elbeszél<n2 – információ; történet, mese, anekdota, hír, …> 
6. n1 elbeszél n2t 
7. n1 elbeszél n2t n3nek 

elbír 
1. n1 elbír 
2. n1 elbír n2t 

elbír <’el tud vinni’> 
1. n1 elbír <’el tud vinni’> n2t 

elbitangol 
1. n1 elbitangol 
2. n1 elbitangol n2től 

elbocsát 
1. n1 elbocsát n2 alapján 
2. n1 elbocsát n2 miatt 
3. n1 elbocsát n2be n2t 
4. n1 elbocsát n2t 
5. n1 elbocsát n2t <n2 – többes v. gyűjtő> 
6. n1 elbocsát n2t d 
7. n1 elbocsát n2t n3(j)ért 
8. n1 elbocsát n2t n3x1 
9. n1 elbocsát n2t n3ért 
10. n1 elbocsát n3x1 n2t 
11. n1v n2t n3ról 

elborít 
1. n1 elborít 
2. n1 elborít n2t 
3. n1 elborít n2t n3vel 
4. n2 elborít n1t 

elbúcsúzik 
1. n1 elbúcsúzik n2től 

elbújik 
1. n1 elbújik d 



2. n1 elbújik n2x2 

elcsábít 
1. n1 elcsábít n2t 
2. n1 elcsábít n2t n3től 

elcsépel 
1. n1 elcsépel n2t 

elcserél 
1. n1 elcserél 
2. n1 elcserél n2t 
3. n1 elcserél n2t <n1 – többes> 
4. n1 elcserél n2t n3ra 
5. n1 elcserél n2t n3ra n4vel 
6. n1 elcserél n2t n3vel 
7. n1 elcserél n2t n3vel || n1 és n3 v n2t 
8. n1 elcserél n2t n3ért 
9. n1 elcserél n2t n3ért n4vel 

elcsigáz 
1. n1 elcsigáz n2t 
2. n1 elcsigáz n2t d 

elcsíp 
1. n1 elcsíp n2t 

elcsitul 
1. n1 elcsitul 
2. n1 elcsitul n2x3 

elcsügged 
1. n1 elcsügged 
2. n1 elcsügged n2be <n2 – állapot> 

eldob 
1. n1 eldob n2t 
2. n1 eldob n2t d 
3. n1 eldob n2t n3vel 
4. n1 eldob n2t n3x1 
5. n1 eldob n2t n3x2 

eldől 
1. n1 eldől 
2. n1 eldől n2vel 

eldönt 
1. n1 eldönt n2t 
2. n1 eldönt n2t n3vel 



eldugul 
1. n1j eldugul 
2. n1j eldugul n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j eldugul 

elég 
1. n1 elég 
2. n1 elég n2be 

elég van 
1. n1nek elég van 

elege van <vmiből> 
1. n2nek elege van <vmiből> n1ből 

elégedettség tölt el <vkit> 
1. n1t elégedettség tölt el <vkit> 

eléget 
1. n1 eléget n2t 
2. n1 eléget n2t n3ben 
3. n1 eléget n2t n3n 

eleget tesz 
1. n1 eleget tesz n2nek 

elegyedik 
1. n1 elegyedik n2be 
2. n1 elegyedik n3vel 

elegyít 
1. n1 elegyít n2t 
2. n1 elegyít n2t n3vel 
3. n1 elegyít n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

elejét veszi <vminek> megelőz 
1. n1 n2nek _a elejét veszi <vminek> megelőz 
2. n1 n2nek _a elejét veszi <vminek> megelőz n3vel 

elejt 
1. n1 elejt n2t 
2. n1 elejt n2t n3vel 
3. n1 elejt „s” 

elemel 
1. n1 elemel n2t 
2. n1 elemel n2t d 
3. n1 elemel n2t n3től 
4. n1 elemel n2t n3x2 



5. n1 elemel n3nek _a ← n2jt 

elemez 
1. n1 elemez n2t 
2. n1 elemez n2t n3 szerint 

elemezhető 
1. n1 elemezhető a 
2. n1 elemezhető n2nek 
3. n1 elemezhető n2vel 
4. n1 magát n2nek 
5. n1 n2nek _a elemezhető 

élén áll 
1. n1 n2nek _a <vminek az> élén áll 

elenged 
1. n1 elenged n2be n2t 
2. n1 elenged n2t 
3. n1 elenged n2t <n2 – többes v. gyűjtő> 
4. n1 elenged n2t d 
5. n1 elenged n2t n2x2 
6. n1 elenged n2t n3be 
7. n1 elenged n2t n3ből 
8. n1 elenged n2t n3nek 
9. n1 elenged n2t n3nek _a 
10. n1 elenged n2t n3ra <n3 – cél> 
11. n1 elenged n2t n3ról 
12. n1 elenged n2t n3x1 
13. n1 elenged n2t v# 
14. n1 elenged n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 

15. n1 elenged n3nek _a ← n2jt 

élénkít 
1. n1 élénkít n2t 

elér 
1. n1 elér (azt) hogy s 
2. n1 elér a választ arra (hogy) rel s 
3. n1 elér n2ig n3ról 
4. n1 elér n2ig n3vel 
5. n1 elér n2t 
6. n1 elér n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
7. n1 elér n2t n3 előtt 
8. n1 elér n2t n3 tekintetében 
9. n1 elér n2t n3ben 
10. n1 elér n2t n3ig 
11. n1 elér n2t n3ról 



12. n1 elér n2t n3t tekintve 
13. n1 elér n2t n3vel 
14. n1 elér n3nál a választ arra (hogy) rel s 
15. n1 elér n3nál n2t 

<vminek az> élére áll 
1. n1 n2nek _a <vminek az> élére áll 

elereszt 
1. n1 elereszt n2t 
2. n1 elereszt n2t n3ról 

elereszti magát 
1. n1 elereszti magát n2t 

elérkezik 
1. n1 elérkezik 

elesik 
1. n1 elesik 
2. n1 elesik n2ben <n2 – ok> 
3. n1 elesik n2től <n2 – ok> 
4. n1 elesik n2ért 
5. n1 d 
6. n1 n2x3 

élesít 
1. n1 élesít n2t 
2. n1 élesít n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 élesít n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 élesít n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

élesít <’fejleszt’> 
1. n1 élesít <’fejleszt’> n2t 

éleszt 
1. n1 éleszt n2t 
2. n1 éleszt n2t n3ben 

életbe léptet 
1. n1 életbe léptet n2t 
2. n1 életbe léptet n2t d 
3. n1 életbe léptet n2t n3x3 

<vmilyen> életet él 
1. n1 a <vmilyen> életet él 
2. n1 n2nek _a <vmilyen> életet él 

életét veszti 



1. n1 életét veszti 

élez 
1. n1 élez n2t 

elfed 
1. n1 elfed n2t 
2. n1 elfed n2t n3vel 
3. n1 elfed n3 elől n2t 

elfekszik 
1. n1 elfekszik 
2. n1 elfekszik d 
3. n1 elfekszik n2ig <n2 – idő> 
4. n1 elfekszik n2t <n2 – idő> 
5. n1 elfekszik n2x3 

elfeledkezik 
1. n1 elfeledkezik n2ról 

elfelejt 
1. n1 elfelejt (azt) hogy rel s 
2. n1 elfelejt (azt) hogy s 
3. n1 elfelejt n2t 
4. n1 elfelejt v# 

elfelejtkezik 
1. n1 elfelejtkezik arról hogy rel s 
2. n1 elfelejtkezik arról hogy s 
3. n1 elfelejtkezik n2ról 

elfér 
1. n1 elfér 
2. n1 elfér egymás mellett <n1 – többes> 
3. n1 elfér egymás mellett n2ben 
4. n1 elfér egymás mellett n2n 

elferdít 
1. n1 elferdít n2t 

elfog 
1. n1 elfog avé 
2. n1 elfog n2t 
3. n1 elfog n2t <n1 – érzelem v. állapot> 
4. n1 elfog n2t d 
5. n1 elfog n2t n3 közben 
6. n1 elfog n2t n3x3 
7. n1t elfog n2 



elfogad 
1. n1 elfogad (azt) hogy s 
2. n1 elfogad n2t 
3. n1 elfogad n2t fejenként 
4. n1 elfogad n2t fejenként n3ért 
5. n1 elfogad n2t n3be 
6. n1 elfogad n2t n3ből <n3 – többnyire kéz> 
7. n1 elfogad n2t n3ra 
8. n1 elfogad n2t n3től 
9. n1 elfogad n2t n3től <n3 – élőlény> 
10. n1 elfogad n2t n3ért 
11. n1 elfogad n2t személyenként 
12. n1 elfogad n3től fejenként n2t 
13. n1 elfogad n3től n2t 
14. n1 elfogad „s” 
15. n3 elfogad n1t d 
16. n3 elfogad n1t n2nek 
17. n3 elfogad n1t n2vel 

18. n3 elfogad n2nek _a ← n1jt 

elfoglal 
1. n1 elfoglal magához n2t 
2. n1 elfoglal n2be 
3. n1 elfoglal n2ra 
4. n1 elfoglal n2t 
5. n1 elfoglal n2t n3től 
6. n1 elfoglal n2t n3vel 
7. n1 elfoglal n3ben n2t 
8. n1 elfoglal n3vel n2t 
9. n1nek elfoglal n2j <v – v hab> 

elfogy 
1. n1 elfogy 

elfojt 
1. n1 elfojt n2t 
2. n1 elfojt n2t n3ben 
3. n1 elfojt n2t n3vel 
4. n1 elfojt n2t n3vel <n3 – többnyire n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

elfordít 
1. n1 elfordít n2t 
2. n1 elfordít n2t n3ról 

elfordul 
1. n1 elfordul 
2. n1 elfordul d 
3. n1 elfordul n2től 



4. n1 n2x2 

elfullad 
1. n1 elfullad 
2. n1 elfullad n2be 

elfüstöl 
1. n1 elfüstöl d 
2. n1 elfüstöl n2x1 
3. n1 elfüstöl n2x2 

elgázol 
1. elgázol n2t 
2. n1 elgázol n2t 
3. valami elgázol n2t 

elgondolkodik 
1. n1 elgondolkodik 
2. n1 elgondolkodik n 
3. n1 elgondolkodik n2n 
4. n1 elgondolkodik s 

elgondolkozik 
1. n1 elgondolkozik 
2. n1 elgondolkozik n2n 

elhagy 
1. n1 elhagy n2t 
2. n1 elhagy n2t d 
3. n1 elhagy n2t n2x3 
4. n1 elhagy n2t n3ben 
5. n1 elhagy n2t n3ből 
6. n1 elhagy n3t n2ért 

elhagyott 
1. n1 elhagyott a 

elhajt 
1. n1 elhajt n2t 
2. n1 elhajt n2t n3x1 

3. n1 elhajt n3nek _a ← n2jt 

elhal 
1. n1 elhal 
2. n1 elhal d 
3. n1 elhal n2x3 

elhalad 
1. n1 elhalad 



2. n1 elhalad d 
3. n1 elhalad n2 mellett 
4. n1 elhalad n2n 
5. n1 elhalad n2n keresztül 
6. n1 elhalad n2n át 
7. n1 elhalad n2t mellett 
8. n1 elhalad n2x1 
9. n1 elhalad n2x2 
10. n1 elhalad n2x3 

elhallgat 
1. n1 elhallgat 

elhallgattat 
1. n1 elhallgattat n2t 
2. n1 elhallgattat n2t n3vel 

elhalmoz 
1. n1 elhalmoz n2t n3vel 
2. n1 elhalmoz n3t n2vel 

elhamarkodik 
1. n1 elhamarkodik (azt) hogy s 
2. n1 elhamarkodik a dolgot 
3. n1 elhamarkodik n2t n2vel 

elhangol 
1. n1 elhangol n2t 

elhány 
1. n1 elhány n2t d 
2. n1 elhány n2t n3x2 

elhanyagol 
1. n1 elhanyagol n2t 

elhanyagolt 
1. n1 elhanyagolt a 

elhárít 
1. n1 elhárít n2t 
2. n1 elhárít n2t magától 
3. n1 elhárít n2t n3vel 

elhatalmasodik 
1. n1 elhatalmasodik n2n 

elhelyez 
1. n1 elhelyez 1 n3x2 n2t 



2. n1 elhelyez 1 n3x3 n2t 
3. n1 elhelyez n2t 
4. n1 elhelyez n2t d 
5. n1 elhelyez n2t d3 
6. n1 elhelyez n2t n2x3 
7. n1 elhelyez n2t n3ben 
8. n1 elhelyez n2t n3nek 
9. n1 elhelyez n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 elhelyez n2t n3x2 
11. n1 elhelyez n2t n3x3 
12. n1 elhelyez n3ben n2t 
13. n1 n3x3 

elhelyezkedik 
1. n1 elhelyezkedik 
2. n1 elhelyezkedik d 
3. n1 elhelyezkedik mint n2 
4. n1 elhelyezkedik n2hoz 
5. n1 elhelyezkedik n2ként 
6. n1 elhelyezkedik n2x3 
7. n1 elhelyezkedik n3x3 
8. n1 d 
9. n1 n2x3 

elhibáz 
1. n1 elhibáz 
2. n1 elhibáz n2t 
3. n1 elhibáz n2vel 

elhinti <vminek> a magvát 
1. n1 n2nek _a elhinti <vminek> a magvát 

elhomályosít 
1. n1 elhomályosít n2t 

elhoz 
1. n1 elhoz n2t 
2. n1 elhoz n2t (azért) hogy s 
3. n1 elhoz n2t d 
4. n1 elhoz n2t magával 
5. n1 elhoz n2t n3ra <n3 – cél> 
6. n1 elhoz n2t n3x1 
7. n1 elhoz n2t n3x2 
8. n1 elhoz n2t v# 

elhullajt 
1. n1 elhullajt n2t 



elhúz 
1. n1 elhúz d 
2. n1 elhúz n2 mellett 
3. n1 elhúz n2jt 
4. n1 elhúz n2n 
5. n1 elhúz n2n keresztül 
6. n1 elhúz n2n át 
7. n1 elhúz n2t 
8. n1 elhúz n2t d 
9. n1 elhúz n2t mellett 
10. n1 elhúz n2t n3ből <n3 – tantárgy v. téma> 
11. n1 elhúz n2t n3n 
12. n1 elhúz n2t n3n <n3 – tantárgy v. téma> 
13. n1 elhúz n2t n3n <n3n – az ellenőrzés típusa> 
14. n1 elhúz n2t n3ra <n3 – időtartam> 
15. n1 elhúz n2t n3x1 
16. n1 elhúz n2t n3x2 
17. n1 elhúz n2x1 
18. n1 elhúz n2x2 
19. n1 elhúz n2x3 

elhúzódik 
1. n1 elhúzódik 
2. n1 elhúzódik n2ig <n2 – mennyiség> 
3. n1 elhúzódik n2ra <n2 – mennyiség> 

elidőzik 
1. n1 elidőzik 
2. n1 elidőzik d 
3. n1 elidőzik n2ig <n2 – idő> 
4. n1 elidőzik n2t <n2 – idő> 
5. n1 elidőzik n2x3 

eligazodik 
1. n1 eligazodik n2ben 
2. n1 eligazodik n2n 

elintéz 
1. n1 elintéz n2t 
2. n1 elintéz n2t n3vel 

elirányít 
1. n1 elirányít n2t n3ből 
2. n1 elirányít n2t n3ról 

elismer 
1. n1 elismer 
2. n1 elismer (azt) hogy s 



3. n1 elismer (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 elismer (azt) hogy s n3nek 
5. n1 elismer n2jt 
6. n1 elismer n2t 
7. n1 elismer n2t a nek || n1 v (azt) hogy s (n2 a /n) 
8. n1 elismer n2t n3 előtt 
9. n1 elismer n2t n3nek 
10. n1 elismer n2t n3vel 

elismerésben részesít 
1. n1 elismerésben részesít n2t n3ben 
2. n1 elismerésben részesít n2t n3ért 

elítél 
1. n1 elítél n2t 
2. n1 elítél n2t n3 miatt 
3. n1 elítél n2t n3ért 

eljár 
1. n1 eljár 
2. n1 eljár bírósági úton 
3. n1 eljár bíróságilag 
4. n1 eljár d 
5. n1 eljár d n2vel 
6. n1 eljár n2 ellen 
7. n1 eljár n2 szerint 
8. n1 eljár n2nek megfelelően 
9. n1 eljár n2x 
10. n1 eljár n2x3 

eljátszik 
1. n1 eljátszik (azt) (hogy) hogy(an) s 
2. n1 eljátszik n2t 

eljön 
1. n1 eljön 

elkap 
1. n1 elkap n2t 
2. n1 elkap n2t <n1 – betegség, beteges állapot, n2 – személy> 
3. n1 elkap n2t d 
4. n1 elkap n2t n3(j)nál fogva 
5. n1 elkap n2t n3j közé 
6. n1 elkap n2t n3jbe 
7. n1 elkap n2t n3ról 
8. n1 elkap n2t n3vel 
9. n1 elkap n2t n3vel <n3 – kéz, fog, csőr, ujj, …> 
10. n1 elkap n2t n3x1 



11. n1 elkap n2t n3x3 
12. n1 elkap n2t n3ért 
13. n1 elkap n2t röptében 
14. n2 elkap n1t <n1 – személy v. testrész> 

elkap <betegséget> 
1. n1 elkap <betegséget> n2t 
2. n1 elkap <betegséget> n3t n2től 

elkapdos 
1. n1 elkapdos n2t 
2. n1 elkapdos n2t n3vel 
3. n1 elkapdos n2t n3x3 
4. n1 elkapdos n2t röptében 

elkápráztat 
1. n1 elkápráztat n2t 

elkártyáz 
1. n1 elkártyáz n2t 
2. n1 elkártyáz n3n n2t <n3 – a hazárdjáték neve> 
3. n1 elkártyáz n3n n2t <n3 – hazárdjáték> 

elkedvetlenít 
1. n1 elkedvetlenít n2t 

2. n1 elkedvetlenít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 elkedvetlenít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

elkel 
1. n1 elkel 
2. n1 elkel d <d, n2 – idő> 
3. n1 elkel n2 alatt <d, n2 – idő> 
4. n1 elkel n2ben <n2 – példány, másolat, …> 

elképeszt 
1. n1 elképeszt n2t 
2. n1 elképeszt n2t n3vel 
3. n1 elképeszt n2t n3vel || n1nek _a n3j v n2t 

elkér 
1. n1 elkér n2t n3ből 
2. n1 elkér n2t n3ról 

elkerget 
1. n1 elkerget n2t 
2. n1 elkerget n2t d 
3. n1 elkerget n2t n3 miatt 
4. n1 elkerget n2t n3x1 
5. n1 elkerget n2t n3ért 



elkerít 
1. n1 elkerít n2t 
2. n1 elkerít n2t n3től 
3. n1 elkerít n2t n3vel 

elkerül 
1. n1 elkerül 
2. n1 elkerül egymást 
3. n1 elkerül egymást <n1 – többes> 
4. n1 elkerül egymást n2ben <n2 – közeg> 
5. n1 elkerül n2t 
6. n1 elkerül n2t || n1 és n2 v egymást 
7. n1 elkerül n2t d 
8. n1 elkerül n2t n3ra <n3 – távolság> 

elkeseredik 
1. n1 elkeseredik 

elkészít 
1. n1 elkészít n2t 
2. n1 elkészít n2t n2nek 
3. n1 elkészít n2t n3 részére 

elkeveredik 
1. n1 elkeveredik 
2. n1 elkeveredik d 
3. n1 elkeveredik n2x3 

elkoboz 
1. n1 elkoboz n2t 

2. n1 elkoboz n3nek _a ← n2jt 
3. n1 elkoboz n3től n2t 

elkomorul 
1. n1 elkomorul 
2. n2 elkomorul 

elköltözik 
1. n1 elköltözik d 
2. n1 elköltözik n2től 

elköltöztet 
1. n1 elköltöztet n2t 
2. n1 elköltöztet n2t d 
3. n1 elköltöztet n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
4. n1 elköltöztet n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 elköltöztet n2t n3x1 
6. n1 elköltöztet n2t n3x2 



elkönyvel 
1. n1 elkönyvel n2t n3nek 

elköt 
1. n1 elköt n2t 
2. n1 elköt n2t n3x1 

3. n1 elköt n3nek _a ← n2jt 

elkövet 
1. n1 elkövet n2t 
2. n1 elkövet n3vel szemben n2t 

elkülönít 
1. n1 elkülönít n2t 
2. n1 elkülönít n2t n3től 
3. n1 elkülönít n2t n3vel 
4. n1 elkülönít n3től n2t 

elkülönül 
1. n1 elkülönül n2től 

ellát 
1. n1 ellát 
2. n1 ellát d 
3. n1 ellát n2ig 
4. n1 ellát n2t 
5. n1 ellát n2t n3vel 
6. n1 ellát n2től 
7. n1 ellát n2x3 

ellát <az üzemelését biztosítja vminek> 
1. n1 ellát <az üzemelését biztosítja vminek> n2t 

ellát <szolgáltatásokat nyújt> 
1. n1 ellát <szolgáltatásokat nyújt> n2t 

ellát <vmilyen kölcsöntárggyal> 
1. n1 ellát <vmilyen kölcsöntárggyal> n2t n3vel 

ellenáll 
1. n1 ellenáll 
2. n1 ellenáll n2nek 
3. n1 ellenáll n2vel <n2 – kéz, láb> 

ellenáll <többnyire tagadó> 
1. n1 ellenáll <többnyire tagadó> n2nek 

ellenálló 
1. n1 ellenálló a n2vel szemben 



2. n1 ellenálló n2nek 

ellenérveket elfogad 
1. n1 ellenérveket elfogad n2ben 

ellenez 
1. n1 ellenez n2t 
2. n1 ellenez „s” 

ellenkezik 
1. n1 ellenkezik 
2. n1 ellenkezik (arról) (hogy) rel s 
3. n1 ellenkezik n2ról 
4. n1 ellenkezik n2vel 
5. n1 ellenkezik „s” 

ellenőriz 
1. n1 ellenőriz (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 ellenőriz n2t 

ellenszegül 
1. n1 ellenszegül n2nek 

ellentétben áll 
1. n1 ellentétben áll n2vel 

ellentétben van 
1. n1 ellentétben van n2vel 

ellentmond 
1. n1 ellentmond 
2. n1 ellentmond n2nek 
3. n1 ellentmond n2nek n3ben <n3 – többnyire névmás> 
4. n1 ellentmond „s” 

ellentmondásba kerül 
1. n1 ellentmondásba kerül n2vel 

ellenvéleményt nyilvánít 
1. n1 ellenvéleményt nyilvánít 
2. n1 ellenvéleményt nyilvánít n2vel szemben 

ellenvetést tesz 
1. n1 ellenvetést tesz 
2. n1 ellenvetést tesz n2nek 
3. n1 a ellenvetést tesz 

ellep 
1. n1 ellep n2t 



2. n1 ellep n3nek _a ← n2jt 
3. n1t ellep n2 
4. n2 ellep n1t 

ellép 
1. n1 ellép n2 előtt 

ellik 
1. n1 ellik 
2. n1 ellik n2t 
3. n1 ellik n2t <n2 – ikra, állatkölyök> 

ellop 
1. n1 ellop n2t 
2. n1 ellop n2t n3x1 

3. n1 ellop n3nek _a ← n2jt 

ellóversenyez 
1. n1 ellóversenyez n2t 
2. n1 ellóversenyez n3n n2t <n3 – a hazárdjáték neve> 

ellő 
1. n1 ellő n2t 

ellök 
1. n1 ellök n2t 
2. n1 ellök n2t a lábáról 

elmarad 
1. n1 elmarad 
2. n1 elmarad d 
3. n1 elmarad n2 tekintetében 
4. n1 elmarad n2ben 
5. n1 elmarad n2ből 
6. n1 elmarad n2ig <n2 – idő> 
7. n1 elmarad n2ra 
8. n1 elmarad n2t <n2 – idő> 
9. n1 elmarad n2t tekintve 
10. n1 elmarad n2től 
11. n1 elmarad n2vel 
12. n1 elmarad n2x3 

elmarad <gyengébb, rosszabb vkinél, vminél> 
1. n1 elmarad <gyengébb, rosszabb vkinél, vminél> n2 mögött 
2. n1 elmarad <gyengébb, rosszabb vkinél, vminél> n2 mögött n3ben 
3. n1 elmarad <gyengébb, rosszabb vkinél, vminél> n2től n3ben 

elmarasztal 



1. n1 elmarasztal n2t 
2. n1 elmarasztal n2t n3 miatt 
3. n1 elmarasztal n2t n3ért 

elmegy 
1. n1 elmegy 
2. n1 elmegy d 
3. n1 elmegy egymás mellett <n1 – többes> 
4. n1 elmegy egymás mellett n2ben 
5. n1 elmegy egymás mellett n2n 
6. n1 elmegy n2 mellett 
7. n1 elmegy n2 szélén 
8. n1 elmegy n2ben 
9. n1 elmegy n2n 
10. n1 elmegy n2n keresztül 
11. n1 elmegy n2n át 
12. n1 elmegy n2nek 
13. n1 elmegy n2ra <n2 – cél> 
14. n1 elmegy n2t mellett 
15. n1 elmegy n2től 
16. n1 elmegy n2vel <n2 – lépés, …> 
17. n1 elmegy n2x1 
18. n1 elmegy n2x2 
19. n1 elmegy n2x3 
20. n1 elmegy v# 
21. n1 elmegy v# || n1 v n (v#)ra 
22. n2nek elmegy n1j 

elmélkedik 
1. n1 elmélkedik 
2. n1 elmélkedik n2n 

elmélyít 
1. n1 elmélyít n2t 

elmesél 
1. n1 elmesél (azt) (hogy) rel s 
2. n1 elmesél (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 elmesél (azt) hogy s 
4. n1 elmesél (azt) hogy s n3nek 
5. n1 elmesél<n2 – információ; történet, mese, anekdota, hír, …> 
6. n1 elmesél n2t 
7. n1 elmesél n2t n3nek 

elmond 
1. n1 elmond (azt) (hogy) rel s 
2. n1 elmond (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 elmond (azt) hogy s 



4. n1 elmond (azt) hogy s n3nek 
5. n1 elmond<n2 – információ; történet, mese, anekdota, hír, …> 
6. n1 elmond n2nek n3t 
7. n1 elmond n2t 
8. n1 elmond n2t egymásnak 
9. n1 elmond n2t n3nek 
10. n1 elmond n3nek n2t 

elmos 
1. n1 elmos n2t 
2. n1 elmos n2t n3be 
3. n1 elmos n2t n3ról 
4. n2 elmos n1t 

elmosódik 
1. n1 elmosódik n2x3 

2. n1 elmosódik n3nek _a ← n2jx3 

elmosódik a határ <vmik között> 
1. n1 és n2 között elmosódik a határ <vmik között> 

elmosolyodik 
1. n1 elmosolyodik 
2. n1 elmosolyodik a bajusza alatt 
3. n1 elmosolyodik magát 
4. n1 elmosolyodik magát d 
5. n1 elmosolyodik magát n2jben <n2 – ok> 
6. n1 elmosolyodik n2jben <n2 – ok> 

elmozdít 
1. n1 elmozdít n2t n3ról 

elmulaszt 
1. n1 elmulaszt n2t 
2. n1 elmulaszt n2t n3vel 
3. n1 elmulaszt n3x3 n2t 

elmúlik 
1. n1 elmúlik 

elnémul 
1. n1 elnémul 
2. n1 elnémul n2x3 

elnevez 
1. n1 elnevez n2t 
2. n1 elnevez n2t d 
3. n1 elnevez n3ról n2t 



elnéz 
1. n 
2. n1 elnéz (azt) hogy s <v – felsz> 
3. n1 elnéz conj s <conj – ha, (a)mikor> 
4. n1 elnéz n2nek 
5. n1 elnéz n2nek <n2nek – a bűnös, n2t – a vétség> 
6. n1 elnéz n2nek n3t 
7. n1 elnéz n2nek n3ért 
8. n1 elnéz n2nek n3ért || n1 v n2nek n3t 
9. n1 elnéz n2t <n2nek – a bűnös, n2t – a vétség> 
10. n1 n n2ért 
11. n1 nt n2ért 
12. nt 

elnézést kér 
1. n1 elnézést kér 
2. n1 elnézést kér n2től 
3. n1 elnézést kér n2ért 

elnyel 
1. n1 elnyel d 
2. n1 elnyel n2t 
3. n1 elnyel n2t d 
4. n1 elnyel n2t n3x2 
5. n1 elnyel n2x2 

elnyer 
1. n1 elnyer n2t 
2. n1 elnyer n2t n3ben 
3. n1 elnyer n2t n3n 

elnyom 
1. n1 elnyom n2t 
2. n1 elnyom n2t <n1 – állapot> 
3. n1 elnyom n2t n3ben 
4. n1 elnyom n2t n3vel 

5. n1 elnyom n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
6. n1 elnyom n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete> 
7. n1 elnyom n2t n3vel <n3 – többnyire n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
8. n1 n2 t 
9. n1t elnyom n2 
10. n1v n2t 

elnyújt 
1. n1 elnyújt n2t 
2. n1 elnyújt n2t <n2 – hangok, szavak> 
3. n1 elnyújt n2t n3ra <n3 – időtartam> 



elnyújtózik 
1. n1 elnyújtózik n2x3 

elnyújtva 
1. n1 elnyújtva n2t 

elnyúlik 
1. n1 elnyúlik n2x3 

elnyű 
1. n1 elnyű n2t 

elold 
1. n1 elold n2t 

eloldoz 
1. n1 eloldoz n2t 

2. n1 eloldoz n3nek _a ← n2jt 

elolt 
1. n1 elolt n2t 

eloszlat 
1. n1 eloszlat n2t 
2. n1 eloszlat n2t n3vel 

eloszlik 
1. n1 eloszlik n2 között <n2 – többnyire már az osztás/osztódás előtt létezett> 
2. n1 eloszlik n2ra <n2 – többnyire az osztás/osztódás eredménye> 

eloszt 
1. n1 eloszt n2t 
2. n1 eloszt n2t n3 között <n3 – többes v. gyűjtő> 
3. n1 eloszt n2t n3 között <n3 – többes> 

elő|bújik 
1. n1 elő|bújik n2 közül 
2. n1 elő|bújik n2ből 

elő|fut 
1. n1 elő|fut 
2. n1 elő|fut d 
3. n1 elő|fut n2x1 
4. n1 elő|fut n2x2 
5. n1 elő|fut v# 

elő|húz 
1. n1 elő|húz n2t 
2. n1 elő|húz n2t n3jnál fogva 



3. n1 elő|húz n2t n3x1 
4. n1 elő|húz n2t n3x2 

elő|készít 
1. n1 elő|készít n2t 
2. n1 elő|készít n2t n3 számára 
3. n1 elő|készít n2t n3hoz 
4. n1 elő|készít n2t n3nek 
5. n1 elő|készít n2t n3ra 

elő|szalad 
1. n1 elő|szalad 
2. n1 elő|szalad d 
3. n1 elő|szalad n2x1 
4. n1 elő|szalad n2x2 
5. n1 elő|szalad v# 

elő|tör 
1. n1 elő|tör n2ből 
2. n1 elő|tör n2x2 

elő|vesz 
1. n1 elő|vesz n2t 
2. n1 elő|vesz n2t d 
3. n1 elő|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
4. n1 elő|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
5. n1 elő|vesz n2t n3től 
6. n1 elő|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
7. n1 elő|vesz n2t n3x1 

előad 
1. n1 előad (azt) (hogy) rel s 
2. n1 előad (azt) (hogy) rel s d <d, n3 – mód> 
3. n1 előad (azt) (hogy) rel s n3ben <d, n3 – mód> 
4. n1 előad (azt) (hogy) rel s n3n <d, n3 – mód> 
5. n1 előad (azt) (hogy) rel s n3nek 
6. n1 előad (azt) hogy s 
7. n1 előad (azt) hogy s d <d, n3 – mód> 
8. n1 előad (azt) hogy s n3ben <d, n3 – mód> 
9. n1 előad (azt) hogy s n3n <d, n3 – mód> 
10. n1 előad (azt) hogy s n3nek 
11. n1 előad d 
12. n1 előad n2nek 
13. n1 előad n2ról 
14. n1 előad n2ról || n1 v (azt) hogy s (n2) 
15. n1 előad n2t 
16. n1 előad n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) 
17. n1 előad n2t <n2 – többnyire információ> 



18. n1 előad n2t d 
19. n1 előad n2t d <d, n3 – mód> 
20. n1 előad n2t n3ben <d, n3 – mód> 
21. n1 előad n2t n3n <d, n3 – mód> 
22. n1 előad n2t n3n <n2 – zenemű, n3 – hangszer> 
23. n1 előad n2t n3nek 
24. n1 előad n2t n3ról <n3 – esemény, történés v. tárgy> 
25. n1 előad n2t n3x 
26. n1 előad n2x3 
27. n1 előad „s” 

előadást tart 
1. n1 előadást tart d 
2. n1 előadást tart n2nek 
3. n1 előadást tart n2ról 
4. n1 előadást tart n2x3 

előáll 
1. n1 előáll 
2. n1 előáll n2t n3nek 
3. n1 előáll n2vel 
4. n2 előáll 
5. n2 előáll d 
6. n2 előáll n3x2 
7. n2ben előáll n1 
8. n2nek előáll n1j 

előállít 
1. n1 előállít n2t 
2. n1 előállít n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
3. n1 előállít n2t d 
4. n1 előállít n2t n3ből 
5. n1 előállít n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
6. n1 előállít n2t n3nek 
7. n1 előállít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
8. n1 előállít n2t n3x1 
9. n1 előállít n2t n3x2 

előbújik 
1. n1 előbújik 
2. n1 előbújik d 
3. n1 előbújik n2x1 
4. n1 előbújik n2x3 

előbukkan 
1. n1 előbukkan 
2. n1 előbukkan d 
3. n1 előbukkan n2x1 



4. n1 előbukkan n2x3 

5. n2nek _a ← n1j előbukkan 

előcsal 
1. n1 előcsal n2t n3ből 

előfizet 
1. n1 előfizet n2ra 
2. n1 előfizet n2ra <n2 – genusfogalom v. a kiadvány neve> 

előfizetőnek felvesz 
1. n1 n2t n3nek _a előfizetőnek felvesz 

előfordul 
1. előfordul az (hogy) s 
2. n1 előfordul 
3. n1 előfordul d 
4. n1 előfordul n2vel 
5. n1 előfordul n2x3 
6. n2 előfordul magát n1vel 
7. n2nek előfordul n1j 
8. ~ n2 előfordul magát n1vel 

előhív 
1. n1 előhív n2t 

előhoz 
1. n1 előhoz n2t d 
2. n1 előhoz n2t n3nek 
3. n1 előhoz n2t n3x2 

előhozakodik 
1. n1 előhozakodik n2vel 

előhúz 
1. n1 előhúz n2t 
2. n1 előhúz n2t d 
3. n1 előhúz n2t n3ből 
4. n1 előhúz n2t n3x1 
5. n1 előhúz n2t n3x2 

előidéz 
1. n1 előidéz n2t 

előír 
1. n1 előír n2nek n3t 

előjegyez 
1. n1 előjegyez n2t n3be 



2. n1 előjegyez n2t n3ra 

előjegyeztet 
1. n1 előjegyeztet n2t 

előjön 
1. n1 előjön 
2. n1 előjön d 
3. n1 előjön n2ra <n2 – cél> 
4. n1 előjön n2x1 
5. n1 előjön n2x2 
6. n1 előjön n2x3 
7. n1 előjön v# 
8. n1 előjön v# || n1 v n (v#)ra 

előkerül 
1. honnan n1 előkerül 
2. n1 előkerül 
3. n1 előkerül a ként 
4. n1 előkerül a nek 
5. n1 előkerül d 
6. n1 előkerül n2x1 

előkészít 
1. n1 előkészít n2t 
2. n1 előkészít n2t d 
3. n1 előkészít n2t n2x2 
4. n1 előkészít n2t n3 részére 
5. n1 előkészít n2t n3 részére <n3 – többnyire működési terület> 
6. n1 előkészít n2t n3 számára 
7. n1 előkészít n2t n3 számára <n3 – többnyire működési terület> 
8. n1 előkészít n2t n3ből 
9. n1 előkészít n2t n3nek 
10. n1 előkészít n2t n3nek <n3 – többnyire működési terület> 
11. n1 előkészít n2t n3ra <n3 – többnyire tevékenység> 
12. n1 előkészít n2t n3x2 
13. n1 előkészít n3hoz n2t 
14. n1 előkészít n3ra n2t 

előkészítő tűz alá vesz 
1. n1 előkészítő tűz alá vesz n2t 

előlép 
1. n1 előlép 
2. n1 előlép d 
3. n1 előlép n2x1 
4. n1 előlép n2x2 



előléptet 
1. n1 előléptet n2t 
2. n1 előléptet n2t d 
3. n1 előléptet n2t n3nek 
4. n1 előléptet n2t n3vé 
5. n1 előléptet n2t n3x1 
6. n1 előléptet n2t n3x2 
7. n1 előléptet n2t n3ért 
8. n1 előléptet n3nek n2t 
9. n1 előléptet n3vé n2t 

elömlik 
1. n1 elömlik n2ben 
2. n1 elömlik n2n 

előmozdít 
1. n1 előmozdít n2t 

2. n1 előmozdít n2vel n3ben, n1 v n2nek _a ← n3jt 

elönt 
1. n1 elönt n2jt 
2. n1 elönt n2t 
3. n1 elönt n2t n3vel 

elönt <mintegy a tárgy belsejéből előtűnve, láthatóvá válik a felszínen> 

1. elönt <mintegy a tárgy belsejéből előtűnve, láthatóvá válik a felszínen> n3nek _a ← 
n2j 

előnyben részesít 
1. n1 előnyben részesít n2t 

előre figyelembe vesz 
1. n1 előre figyelembe vesz (azt) hogy s 
2. n1 előre figyelembe vesz n2t <n1 – többnyire személy> 

előre jelez 
1. n1 előre jelez (azt) hogy s 
2. n1 előre jelez n2t <n1 – többnyire személy> 

előre kitalál 
1. n1 előre kitalál n2t 

előre lát 
1. n1 előre lát (azt) (hogy) rel s 
2. n1 előre lát (azt) hogy s 
3. n1 előre lát n2t 

előre|enged 
1. n1 előre|enged n2t 



2. n1 előre|enged n2t d 
3. n1 előre|enged n2t n3n 
4. n1 előre|enged n2t n3n keresztül 
5. n1 előre|enged n2t n3n át 
6. n1 előre|enged n2t n3x2 

előre|fut 
1. n1 előre|fut 
2. n1 előre|fut a irányból 
3. n1 előre|fut a oldal felől 
4. n1 előre|fut a oldalról 

előre|halad 
1. n1 előre|halad 

előre|lendít 
1. n1 előre|lendít n2t 
2. n1 előre|lendít n2t d 
3. n1 előre|lendít n2t n3x2 

előre|nyomul 
1. n1 előre|nyomul 
2. n1 előre|nyomul n2 felé 
3. n1 előre|nyomul n2 felől 
4. n1 előre|nyomul n2ról 

előre|szalad 
1. n1 előre|szalad 
2. n1 előre|szalad a irányból 
3. n1 előre|szalad a oldal felől 
4. n1 előre|szalad a oldalról 

előre|szegez 
1. n1 előre|szegez n2t 
2. n1 előre|szegez n2t d 
3. n1 előre|szegez n2t n3x2 

előre|tol 
1. n1 előre|tol n2t d 
2. n1 előre|tol n2t n3x2 

előre|visz 
1. n1 előre|visz n2t 

előre|vonszol 
1. n1 előre|vonszol n2t 

előrenyúlik 
1. n1 előrenyúlik d 



2. n1 előrenyúlik n2x2 

előreszalad 
1. n1 előreszalad d 
2. n1 előreszalad n2x2 

előretol 
1. n1 előretol n2t d 
2. n1 előretol n2t n3x2 

előretör 
1. n1 előretör d 
2. n1 előretör n2x1 

előrevet 
1. n1 előrevet n2t 
2. n1 előrevet n2t d 
3. n1 előrevet n2t n3x2 

előrevisz 
1. n1 előrevisz n2t 

elősegít 
1. n1 elősegít n2t 
2. n1 elősegít n2t n3vel 

előszed 
1. n1 előszed n2t n3ből 

előtérbe tol 
1. n1 előtérbe tol n2t 

előtör 
1. n1 előtör n2ből <n2 – személy> 
2. n1 előtör n2jből <n2 – mell, torok, lélek, …> 
3. n1 előtör n2jról <n2 – mell, torok, lélek, …> 

előtte áll 
1. n1 előtte áll 

előtűnik 
1. n1 előtűnik n2n 

2. n1 előtűnik n3nek _a ← n2jn 
3. n1 előtűnik n3nek _a n2jn 

előugrik 
1. n1 előugrik d 
2. n1 előugrik n2n 
3. n1 előugrik n2x1 



4. n1 előugrik n2x2 

elővágtat 
1. n1 elővágtat d 
2. n1 elővágtat n2x1 

elővesz 
1. n1 elővesz n2t 
2. n1 elővesz n2t d 
3. n1 elővesz n2t n3vel 
4. n1 elővesz n2t n3x1 

elővezet 
1. n1 elővezet n2t <n1 – személy, maga megy> 
2. n1 elővezet n2t d 
3. n1 elővezet n2t n3jnál fogva 
4. n1 elővezet n2t n3n 
5. n1 elővezet n2t n3nek 
6. n1 elővezet n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 elővezet n2t n3x1 
8. n1 elővezet n2t n3x2 
9. n1 elővezet n2t v# 
10. n1 elővezet n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 

előz 
1. n1 előz n2t 

elözönöl 
1. n1 elözönöl n2t 

elpártol 
1. n1 elpártol ntől 

elpiszmog 
1. n1 elpiszmog 
2. n1 elpiszmog n2vel 

elpusztít 
1. n1 elpusztít n2t 

elpüföl 
1. n1 elpüföl n3t n4ért 

elrabol 
1. n1 elrabol n2jt 

2. n1 elrabol n3nek _a ← n2jt 

elragad 
1. n1 elragad magával n2t 



2. n1 elragad n2t 
3. n1 elragad n2t n3jvel 

4. n1 elragad n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 elragad n2t n3x2 
6. n1 elragad n3től 
7. n2 elragad n1t 

elragadja a képzelete 
1. n1 n1t elragadja a képzelete 

elragadtatja magát 
1. n1 n1t elragadtatja magát 

elrak 
1. n1 elrak n2t 
2. n1 elrak n2t n3ra <n3 – idény> 
3. n1 elrak n3ben n2t 

elrejt 
1. n1 elrejt n2t 
2. n1 elrejt n2t d 
3. n1 elrejt n2t n3 elől 
4. n1 elrejt n2t n3x3 
5. n1v n2t 

elrendez 
1. n1 elrendez n2t 

elrendezkedik 
1. n1 elrendezkedik 

elrepül 
1. n1 elrepül 
2. n1 elrepül d 
3. n1 elrepül n2n 
4. n1 elrepül n2vel <n2 – menetrendszerű gép, járat> 
5. n1 elrepül n2x1 
6. n1 elrepül n2x2 

elromlik 
1. n1 elromlik 

elront 
1. n1 elront n2jt 
2. n1 elront n2t 
3. n1 elront n2t n3vel 

4. n1 elront n3nek _a ← n2jt 

elrugaszkodik 



1. n1 elrugaszkodik 
2. n1 elrugaszkodik n2től 

elrulettez 
1. n1 elrulettez n2t 
2. n1 elrulettez n3n n2t <n3 – a hazárdjáték neve> 
3. n1 elrulettez n3n n2t <n3 – hazárdjáték> 

elsajátít 
1. n1 elsajátít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 elsajátít magáévá (azt) (hogy) rel s 
3. n1 elsajátít n2t 
4. n1n elsajátít (azt) hogy s 
5. n1n elsajátít magáévá (azt) hogy s 

elsiet 
1. n1 elsiet (azt) hogy s 
2. n1 elsiet a dolgot 
3. n1 elsiet n2t n2vel 

elsimít 
1. n1 elsimít n2t 

elsodor 
1. n1 elsodor n2t 
2. n1 elsodor n2t n3be 
3. n1 elsodor n2t n3ról 
4. n2 elsodor n1t 

elsöpör 
1. n1 elsöpör n2t 
2. n1 elsöpör n2t n3be 
3. n1 elsöpör n2t n3ról 
4. n2 elsöpör n1t 

elsül <lőfegyver működik> 
1. n1 elsül <lőfegyver működik> 

elsüt 
1. n1 elsüt d n2t 
2. n1 elsüt n2t 
3. n1 elsüt n2t n3nek 
4. n1 elsüt n3x3 n2t 

elszabadul 
1. n1 elszabadul 
2. n1 elszabadul n2ról 

elszakad 



1. n1 elszakad 
2. n1 elszakad n2tól n3ra <n3 – távolság> 
3. n1 elszakad n2től 

elszakít 
1. n1 elszakít n2t 
2. n1 elszakít n2t <n2 – többes> 
3. n1 elszakít n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
4. n1 elszakít n2t n3tól 
5. n1 elszakít n2t n3től 
6. n1 elszakít n2t n3től || n1 v n2t és n3t 
7. n1 elszakít n2t n3vel 

8. n1 elszakít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 része> 
9. n1 elszakít n3től n2t 

elszalaszt 
1. n1 elszalaszt n2t 

elszáll <n2-nek n1-gyel jelölt állapota megszűnik> 
1. n1 elszáll <n2-nek n1-gyel jelölt állapota megszűnik> n2ből 

elszállíttat 
1. n1 elszállíttat n2t 
2. n1 elszállíttat n2t d 
3. n1 elszállíttat n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
4. n1 elszállíttat n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 elszállíttat n2t n3x1 
6. n1 elszállíttat n2t n3x2 

elszaporodik 
1. n1 elszaporodik 
2. n1 elszaporodik d 
3. n1 elszaporodik n2x3 

elszed 
1. n1 elszed magához n2t 
2. n1 elszed magához n2t d 
3. n1 elszed magához n2t n3x1 
4. n1 elszed magával n2t 
5. n1 elszed magával n2t d 
6. n1 elszed magával n2t n3x1 
7. n1 elszed magával n2t n3x2 
8. n1 elszed n2t 
9. n1 elszed n2t d 
10. n1 elszed n2t n3től 
11. n1 elszed n2t n3x1 
12. n1 elszed n2t n3x2 



elszegődik 
1. n1 elszegődik n2be 
2. n1 elszegődik n2be mint n3 
3. n1 elszegődik n2be n3ként 
4. n1 elszegődik n2be n3nek 
5. n1 elszegődik n2hoz 
6. n1 elszegődik n2hoz mint n3 
7. n1 elszegődik n2hoz n3ként 
8. n1 elszegődik n2hoz n3nek 
9. n1 elszegődik n2ra 
10. n1 elszegődik n2ra mint n3 
11. n1 elszegődik n2ra n3ként 
12. n1 elszegődik n2ra n3nek 
13. n1 elszegődik v# 

elszeret 
1. n1 elszeret n2t 
2. n1 elszeret n2t n3től 

elszív 
1. n1 elszív n2t 
2. n1 elszív n2t d 
3. n1 elszív n2t n3ből 
4. n1 elszív n2t n3vel 
5. n1 ! n3 elszív n2t 

elszívat 
1. n1 elszívat n2t 
2. n1 elszívat n2t d 
3. n1 elszívat n2t n3ből 
4. n1 elszívat n2t n3vel 
5. n1 ! n3 elszívat n2t 

elszívódik 
1. n1 elszívódik 
2. n1 ! n2 elszívódik d 
3. n1 ! n2 elszívódik n3ből 

elszór 
1. n1 elszór n2t 

elszorít 
1. n1 elszorít n2t 

2. n1 elszorít n3nek _a ← n2jt 
3. n1 elszorít n3nek _a n2jt 

elszorul 
1. n1j elszorul 



2. n1j elszorul n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j elszorul 

elszökik 
1. n1 elszökik 
2. n1 elszökik n2től 

elszúr 
1. n1 elszúr 
2. n1 elszúr n2t 
3. n1 elszúr n2vel 

eltakar 
1. n1 eltakar n2t 
2. n1 eltakar n2t n3vel 
3. n1 eltakar n3 elől n2t 

eltanul 
1. n1 eltanul n2t <n2 – többnyire szokás v. szokványos cselekedet> 
2. n1 eltanul n2t n3től 

eltapos 
1. n1 eltapos n2t 
2. n1 eltapos n2t n3vel 

eltaszít 
1. n1 eltaszít n2t 
2. n1 eltaszít n2t magától 

eltávolít 
1. n1 eltávolít n2t 
2. n1 eltávolít n2t n3ből 
3. n1 eltávolít n2t n3ról 
4. n1 eltávolít n2t n3vel 
5. n1 eltávolít n3ből n2t 
6. n1 eltávolít n3t n2ből 
7. n1 eltávolít n3t n2ról 

eltávolodik 
1. n1 eltávolodik d 
2. n1 eltávolodik n2 elől 
3. n1 eltávolodik n2(nyi)ra <n2 – távolság> 
4. n1 eltávolodik n2tól n3ra <n3 – távolság> 
5. n1 eltávolodik n2től 
6. n1 eltávolodik n2vel <n2 – távolság> 
7. n1 eltávolodik n2x2 
8. n1 eltávolodik v# 

eltávozik 



1. n1 eltávozik 
2. n1 eltávozik d 
3. n1 eltávozik n2be <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
4. n1 eltávozik n2ra <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
5. n1 eltávozik n2x1 
6. n1 eltávozik n2x2 

eltér 
1. n1 eltér n2ben 
2. n1 eltér n2től 

3. n1 eltér n2től ⇔~ n1 és n2 v egymástól 
4. n1 eltér n2től n3ben 
5. n1 eltér n2től n3jt tekintve 
6. n1 eltér n2től n3nek _a tekintetében 
7. n1 eltér n3től 

8. n1nek _a ← n2j eltér 

elterel 
1. n1 elterel n3ról n2t 

eltérít 
1. n1 eltérít n2t 
2. n1 eltérít n2t n3vel 
3. n1 eltérít n3ról n2t 
4. n1 eltérít n3től n2t 

elterjeszt 
1. n1 elterjeszt n2t n3 körében 
2. n1 elterjeszt n2t n3 között 
3. n1 elterjeszt n2t n3nek 

eltérő 
1. n1 eltérő<n1 – többes> 
2. n1 eltérő a 
3. n1 eltérő a n2ben 

4. n1nek _a ← n2j eltérő a 

5. n1nek és n2nek _a ← n3j eltérő a n3ben 

6. n1nek és n2nek _a ← n3j eltérő egymástól n3ben 

elterül 
1. n1 elterül d 
2. n1 elterül n2x3 

eltesz 
1. n1 eltesz n2t 
2. n1 eltesz n2t n3nek 
3. n1 eltesz n2t n3nek <n2 elidegeníthető v. el nem idegeníthető tárgy> 
4. n1 eltesz n2t n3nál <n2 – elidegeníthető tárgy> 



5. n1 eltesz n2t n3ra 

éltet 
1. n1 éltet n2t 

eltéveszt 
1. n1 eltéveszt n2t 

eltipor 
1. n1 eltipor n2t 
2. n1 eltipor n2t n3vel 

eltorlaszol 
1. n1 eltorlaszol n2t 
2. n1 eltorlaszol n2t n3vel 
3. n2 eltorlaszol n1t 

eltorzít 
1. n1 eltorzít n2t 

eltorzul 
1. n1 eltorzul 
2. n1 eltorzul n2től <n2 – ok> 
3. n1j eltorzul 

4. n1nek _a ← n3j eltorzul n2től <n3 – arc, n2 – ok> 

eltölt 
1. n1 eltölt n2jt 
2. n1 eltölt n2t 
3. n1 eltölt n2t <n2 – szív, lélek> 
4. n1 eltölt n2t n3től <n3 – ok> 
5. n1 eltölt n3vel n2t 

eltöm 
1. n1 eltöm n2t 

eltömődik 
1. n1 eltömődik n2t 
2. n1 eltömődik n2től 
3. n1 eltömődik n2vel 

eltör 
1. n1 eltör n2jt n3ben 
2. n1 eltör n2jt n3n 
3. n1 eltör n2t 
4. n1 eltör n2t d <d – fok, d – fok> 
5. n1 eltör n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
6. n1 eltör n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
7. n1 eltör n2t n3ra 



8. n1 eltör n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

9. n1 eltör n3nek _a ← n2jt 

10. n1 eltör n3nek _a ← n2jt ← n2jt <n3 többnyire nem azonos n1-gyel> 

11. n1 eltör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

12. n1 eltör n4nek _a ← n2jt n3vel 
13. n1v n2t 

eltöröl 
1. n1 eltöröl n2t 
2. n1 eltöröl n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 
3. n1 eltöröl n2t n3vel 

eltörülget 
1. n1 eltörülget n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 

eltúloz 
1. n1 eltúloz n2t 
2. n1 eltúloz n2t d 

eltünedezik 
1. n1 eltünedezik 
2. n1 eltünedezik d 
3. n1 eltünedezik n2x1 
4. n1 eltünedezik n2x3 

eltűnik 
1. n1 eltűnik 
2. n1 eltűnik d 
3. n1 eltűnik d <n2, d – idő> 
4. n1 eltűnik d2 
5. n1 eltűnik n2 elől <n2 – szem, …> 
6. n1 eltűnik n2ról 
7. n1 eltűnik n2x <n2, d – idő> 
8. n1 eltűnik n2x1 
9. n1 eltűnik n2x3 
10. n1 eltűnik n3x2 

11. n2nek _a ← n1j eltűnik 

12. n3nek _a ← n2jról eltűnik n1 

eltüntet 
1. n1 eltüntet n2t 
2. n1 eltüntet n2t n3ből 
3. n1 eltüntet n2t n3ról 
4. n1 eltüntet n2t n3vel 

eltűr 
1. n1 eltűr (azt) hogy s 
2. n1 eltűr n2t 



3. n1 eltűr n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) 

elugrik 
1. elugrik d 
2. elugrik n2x2 
3. n1 elugrik d 
4. n1 elugrik n2x2 
5. n1 d 
6. n1 n2x2 

elutasít 
1. n1 elutasít n2t 
2. n1 elutasít n2t <n2 – személy v. személyek csoportja> 
3. n1 elutasít n2t <n2 – állítás> 

4. n1 elutasít n3nek _a ← n2jt 

elüt 
1. n1 elüt n2t 
2. n1 elüt n2től 
3. n1 elüt n2től n3ben 
4. n1 elüt n2től n3jt tekintve 
5. n1 elüt n2től n3nek _a tekintetében 
6. n1 elüt n3vel n2t 

elűz 
1. n1 elűz n2t 

elvadul 
1. n1 elvadul 
2. n2 elvadul 

elvág 
1. n1 elvág n2t 
2. n1 elvág n2t n3 elől 
3. n1 elvág n2t n3től 
4. n1 elvág n2t n3vel 
5. n1 elvág „s” 

elválaszt 
1. n1 elválaszt n2t 
2. n1 elválaszt n2t <n2 – többes> 
3. n1 elválaszt n2t n3be 
4. n1 elválaszt n2t n3től 
5. n1 elválaszt n2t n3től || n1 v n2t és n3t 
6. n1 elválaszt n3től n2t 

elválik 
1. n1 elválik 



2. n1 elválik<n1 – többes> 
3. n1 elválik d 
4. n1 elválik mint n2 
5. n1 elválik n2be 
6. n1 elválik n2nként 
7. n1 elválik n2től 
8. n1 elválik n2től || n1 és n2 v 
9. n1 elválik n2től || n1 és n2 v egymástól 
10. n1 elválik n2x3 

elvan 
1. n1 elvan n2 nélkül 
2. n1 elvan n2vel 

elvásik 
1. n1 elvásik 

2. n2nek _a ← n1j elvásik 

elvégez 
1. n1 elvégez n2t 
2. n1 elvégez n2t n3ből <n3 – tantárgy> 

elver 
1. n1 elver n2t 
2. n1 elver n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
3. n1 elver n2t n3hoz 

elvergődik 
1. n1 elvergődik d 
2. n1 elvergődik n2ig 
3. n1 elvergődik n2ig d 
4. n1 elvergődik n2ig n3n 
5. n1 elvergődik n2ig n3től 
6. n1 elvergődik n2n 
7. n1 elvergődik n2x2 

elvesz 
1. n1 elvesz magához n2t 
2. n1 elvesz magához n2t d 
3. n1 elvesz magához n2t n3x1 
4. n1 elvesz magával n2t 
5. n1 elvesz magával n2t d 
6. n1 elvesz magával n2t n3x1 
7. n1 elvesz magával n2t n3x2 
8. n1 elvesz n2ből <n2 – hossza, szélessége> 
9. n1 elvesz n2ből n3ben <n3 – a ruhadarab része> 
10. n1 elvesz n2ből n3t <n3 – mérték> 
11. n1 elvesz n2jt 



12. n1 elvesz n2t 
13. n1 elvesz n2t d 
14. n1 elvesz n2t n3 miatt 
15. n1 elvesz n2t n3ből <n3 – többnyire kéz> 
16. n1 elvesz n2t n3nál 
17. n1 elvesz n2t n3ról 
18. n1 elvesz n2t n3től 
19. n1 elvesz n2t n3től <n3 – élőlény> 
20. n1 elvesz n2t n3vel 
21. n1 elvesz n2t n3x1 
22. n1 elvesz n2t n3x2 
23. n1 elvesz n3ből n2t 

24. n1 elvesz n3nek _a ← n2jt 

25. n1 elvesz n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
26. n1 elvesz n3t n2től 

elvész 
1. n1 elvész 
2. n1 elvész d 
3. n1 elvész n2ben <n2 – ok> 
4. n1 elvész n2től <n2 – ok> 
5. n1 elvész n2x1 
6. n1 elvész n2x3 

elveszít 
1. n1 elveszít n2t 
2. n2 elveszít n1jt 
3. n2 elveszít n1t 

elveszt 
1. n1 elveszt n2t 

elvet 
1. n1 elvet n2t 

elvét 
1. n1 elvét n2t 
2. n1 elvét n2t <n2 – sor, rend, lépés, …> 
3. n1 elvét n2t d 
4. n1 elvét n2t n2x3 

elvetél 
1. n1 elvetél 

élvez 
1. n1 élvez (azt) ha s 
2. n1 élvez n2t 



elvezet 
1. n1 elvezet n2t 
2. n1 elvezet n2t d 
3. n1 elvezet n2t magával 
4. n1 elvezet n2t n3x1 
5. n1 elvezet n2t n3x2 
6. n1 elvezet n2t v# 

elvisel 
1. n1 elvisel 
2. n1 elvisel n2t 
3. n1 d elvisel n2t 

elvisz 
1. n1 elvisz magához n2t 
2. n1 elvisz magához n2t d 
3. n1 elvisz magához n2t n3x1 
4. n1 elvisz magával n2t 
5. n1 elvisz magával n2t d 
6. n1 elvisz magával n2t n3x1 
7. n1 elvisz magával n2t n3x2 
8. n1 elvisz n2t 
9. n1 elvisz n2t d 
10. n1 elvisz n2t magával 
11. n1 elvisz n2t n3ról 
12. n1 elvisz n2t n3től 
13. n1 elvisz n2t n3x1 
14. n1 elvisz n2t n3x2 
15. n1 elvisz n2t n3x3 
16. n1 elvisz n2t v# 

elvitat 
1. n1 elvitat n2t n3től 
2. n1 elvitat n2től n3t 

elvon 
1. n1 elvon n2t n3tól 

elvonul 
1. n1 elvonul 
2. n1 elvonul d 
3. n1 elvonul d, n2x – időpont 
4. n1 elvonul egymást 
5. n1 elvonul egymást n2jben 
6. n1 elvonul n2 előtt 
7. n1 elvonul n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
8. n1 elvonul n2x d, n2x – időpont 
9. n1 elvonul n2x2 



elvörösödik 
1. n1 elvörösödik n2jben 
2. n1 elvörösödik n2től 

elzálogosít 
1. n1 elzálogosít n2t 
2. n1 elzálogosít n3x3 n2t 

elzár 
1. n1 elzár n2t 
2. n1 elzár n2t n3 elől 

emel 
1. n1 emel d n2t 
2. n1 emel n2t 
3. n1 emel n2t d 
4. n1 emel n2t n3 felett 
5. n1 emel n2t n3 fölé 
6. n1 emel n2t n3nek 
7. n1 emel n2t n3ra 
8. n1 emel n2t n3ra <n2 – tekintet, pillantás, szem> 
9. n1 emel n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 emel n2t n3ról 
11. n1 emel n2t n3ról n4ra 
12. n1 emel n2t n3vel 
13. n1 emel n2t n3x3 
14. n1 emel n3x2 n2t 
15. n1 vn2t n3x2 

emelget 
1. n1 emelget n2t 

emelkedik 
1. n1 emelkedik 
2. n1 emelkedik<n1 – nap, hold> 
3. n1 emelkedik d 
4. n1 emelkedik d2 
5. n1 emelkedik d3 
6. n1 emelkedik n2ig 
7. n1 emelkedik n2n 
8. n1 emelkedik n2n át 
9. n1 emelkedik n2ra 
10. n1 emelkedik n2ra d 
11. n1 emelkedik n2ra n3x3 
12. n1 emelkedik n2vel 
13. n1 emelkedik n2x1 
14. n1 emelkedik n2x2 
15. n1 emelkedik n2x3 



16. n2nek _a ← n1j emelkedik 

émelyeg 
1. n1 émelyeg 
2. n1 émelyeg n2től <n2 – ok> 

emészt 
1. n1 emészt 
2. n1 emészt n2t 

emleget 
1. n3 emleget n1t 

emlékeztet 
1. n1 emlékeztet (arra) (hogy) rel s 
2. n1 emlékeztet (arra) hogy s 

3. n1 emlékeztet n2ben n3ra || n1nek _a ← n2j v n3jra <néhány n3 esetében> 
4. n1 emlékeztet n2ben n3ra <n3 – n1 része, tulajdonsága v. cselekedete> 

5. n1 emlékeztet n2jt tekintve n3ra || n1nek _a ← n2j v n3jra <néhány n3 esetében> 
6. n1 emlékeztet n2jt tekintve n3ra <n3 – n1 része, tulajdonsága v. cselekedete> 
7. n1 emlékeztet n2ra 
8. n1 emlékeztet n2ra n3t 
9. n1 emlékeztet n3t (arra) (hogy) rel s 
10. n1 emlékeztet n3t (arra) (hogy) s 
11. n1 emlékeztet n3t n2ra 

emlékszik 
1. n1 (arra) hogy s <a mellékmondatban emlékszik – felt., többnyire kérdéskor v. 
tagadáskor> 
2. n1 emlékszik (arra) (hogy) rel s 
3. n1 emlékszik n2ra 

említ 
1. n1 említ (azt) (hogy) rel s 
2. n1 említ (azt) hogy s 
3. n1 említ n2t 
4. n1 említ n2t <n2 – név v. olyan vmi, aminek neve van> 
5. n1 említ n2t n3 szerint <n2 – ember, n3 – név> 

<futólag> említ 
1. n1 <futólag> említ n2t 
2. n1 <futólag> említ n2t n3ben 

említést tesz 
1. n1 említést tesz (arról) (hogy) rels 
2. n1 említést tesz (arról) hogy s 
3. n1 említést tesz n2ról 



énekel 
1. n1 énekel 
2. n1 énekel a hangon 
3. n1 énekel n1,2 n2ról 
4. n1 énekel n2ben 
5. n1 énekel n2n 
6. n1 énekel n2t 

enged 
1. n1 enged 
2. n1 enged (azt) hogy s 
3. n1 enged magát n2nek 
4. n1 enged n2ből 
5. n1 enged n2nek 
6. n1 enged n2nek n3ben 
7. n1 enged n2nek n3t 
8. n1 enged n2t 
9. n1 enged n2t d 
10. n1 enged n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
11. n1 enged n2t n3be 
12. n1 enged n2t n3n 
13. n1 enged n2t n3n keresztül 
14. n1 enged n2t n3n át 
15. n1 enged n2t n3nek 
16. n1 enged n2t n3ra 
17. n1 enged n2t n3ra <n3 – cél> 
18. n1 enged n2t n3x1 
19. n1 enged n2t n3x2 
20. n1 enged n2t v# 
21. n1 enged n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 

22. n2nek _a ← n1j enged 

<szabadon> enged 
1. n1 <szabadon> enged (azt) hogy s 
2. n1 <szabadon> enged n2t d 
3. n1 <szabadon> enged n2t n3ra 
4. n1 <szabadon> enged n2t n3x1 
5. n1 <szabadon> enged n2t n3x2 
6. n1 <szabadon> enged n2t v# 

engedelmeskedik 
1. n1 engedelmeskedik magát n2nek 
2. n1 engedelmeskedik n2nek 

engedélyez 
1. n1 engedélyez (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
2. n1 engedélyez (azt) hogy s <többnyire tagadáskor v. kérdéskor> 
3. n1 engedélyez hogy s 



4. n1 engedélyez n2nek _a ← n3jt 
5. n1 engedélyez n2nek hogy s 

engedményt tesz 
1. n1 engedményt tesz 

enni ad 
1. n1 enni ad n2nek 

enyhít 
1. n1 enyhít n2t 

enyhül 
1. n1 enyhül 
2. n1 enyhül n2ben 
3. n1 enyhül n2x <n2 – időszak> 

4. n2nek _a ← n1j enyhül 

ennyiben marad 
1. n1 ennyiben marad 

epekedik 
1. n1 epekedik n2 után 

épít 
1. n1 épít n2t 
2. n1 épít n2t bd 
3. n1 épít n2t d 
4. n1 épít n2t n3 alapján 
5. n1 épít n2t n3 alá 
6. n1 épít n2t n3 mentén 
7. n1 épít n2t n3 szerint 
8. n1 épít n2t n3 és n4 között 
9. n1 épít n2t n3ből 
10. n1 épít n2t n3ig 
11. n1 épít n2t n3n 
12. n1 épít n2t n3n keresztül 
13. n1 épít n2t n3n át 
14. n1 épít n2t n3nek 
15. n1 épít n2t n3ra alapozva 
16. n1 épít n2t n3x1 
17. n1 épít n2t n3x2 
18. n1 épít n2t n3x3 

építkezik 
1. n1 építkezik 
2. n1 építkezik d 
3. n1 építkezik n2x3 



épül 
1. n1 épül 
2. n1 épül d 
3. n1 épül n2 szerint 
4. n1 épül n2ből 
5. n1 épül n2ra 
6. n1 épül n2x3 

ér 
1. n1 ér 
2. n1 ér d 
3. n1 ér d n3 előtt 
4. n1 ér d n3ig 
5. n1 ér n2be 
6. n1 ér n2hoz 
7. n1 ér n2hoz n3jvel 
8. n1 ér n2hoz n3tól 
9. n1 ér n2hoz n3vel 
10. n1 ér n2ig 
11. n1 ér n2ig n3tól 
12. n1 ér n2jt 
13. n1 ér n2n 
14. n1 ér n2n keresztül 
15. n1 ér n2n át 
16. n1 ér n2ra 
17. n1 ér n2ról 
18. n1 ér n2t 
19. n1 ér n2t <az ütés érintőleges v. az ütés helyét felületként értelmezzük> 
20. n1 ér n2t d 

21. n1 ér n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
22. n1 ér n2t n3x 
23. n1 ér n2x1 
24. n1 ér n2x2 
25. n1 ér n2x2 n3 előtt 
26. n1 ér n2x2 n3ig 
27. n1 ér n2ért <n2 – cél> 
28. n1 ér n3jhoz n2nek _a 

29. n1 ér n3nek _a ← n2jt 
30. n1 ér v# 

31. n1 n2nek _a ← n3jt 

32. n1nek _a ← n3j ér n2hoz 

ér <vkit vhol> 
1. n1 ér <vkit vhol> n2t 
2. n1 ér <vkit vhol> n2t d 
3. n1 ér <vkit vhol> n2t n3x3 



érdekel 
1. n1 érdekel n2t 
2. n1t érdekel (az) hogy s <s – többnyire kérdő v. tagadó> 
3. n1t érdekel (azt) (hogy) rel s 
4. n1t érdekel hogy s <s – kérdő> 

érdeklődik 
1. n1 érdeklődik (afelől) (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 érdeklődik (arról) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 érdeklődik (azt) 
4. n1 érdeklődik (azt) (hogy) rel s 
5. n1 érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
6. n1 érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3nál 
7. n1 érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
8. n1 érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3x3 
9. n1 érdeklődik (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
10. n1 érdeklődik (azt) (hogy) s n3nál 
11. n1 érdeklődik (azt) (hogy) s n3x3 
12. n1 érdeklődik (azt) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
13. n1 érdeklődik (azt) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
14. n1 érdeklődik n2 felől 
15. n1 érdeklődik n2 felől n3nál 
16. n1 érdeklődik n2 felől n3x3 
17. n1 érdeklődik n2ról 
18. n1 érdeklődik n2ról n3nál 
19. n1 érdeklődik n2ról n3x3 
20. n1 érdeklődik n2ről 
21. n1 érdeklődik n2t 
22. n1 érdeklődik n2t <n2 – információ – újság, tény, titok, történet, részlet, minden, 
ez, …> 
23. n1 érdeklődik n2t n3ből <n3 – az információ forrása> 
24. n1 érdeklődik n2t n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
25. n1 érdeklődik v (afelől) (hogy) rel s 
26. n1 érdeklődik v (arról) (hogy) rel s 

érdeklődik <’érdeklődéssel viseltetik’> 
1. n1 érdeklődik <’érdeklődéssel viseltetik’> n2 iránt 

érdemel 
1. n1 érdemel hogy s 
2. n1 érdemel n2t 
3. n1 érdemel n2t n3ért 

érdemes 
1. érdemes a v# 



2. n1 érdemes a n2ra 
3. n1 érdemes n2t 
4. n1nek érdemes a v# 

érdemesít 
1. n1 érdemesít n3ra n2t 

ered 
1. n1 ered d 
2. n1 ered d n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
3. n1 ered n2 után 
4. n1 ered n2 után n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
5. n1 ered n2be 
6. n1 ered n2be n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
7. n1 ered n2ből 
8. n1 ered n2n keresztül n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
9. n1 ered n2n n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
10. n1 ered n2n át n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
11. n1 ered n2nek 
12. n1 ered n2nek n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
13. n1 ered n2ra n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
14. n1 ered n2x2 n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
15. n1 ered n2x3 
16. n1 ! ered n2nek 

ereszkedik 
1. n1 ereszkedik 
2. n1 ereszkedik d 
3. n1 ereszkedik n2 felett 
4. n1 ereszkedik n2 fölé 
5. n1 ereszkedik n2n 
6. n1 ereszkedik n2n keresztül 
7. n1 ereszkedik n2n át 
8. n1 ereszkedik n2ra 
9. n1 ereszkedik n2x1 
10. n1 ereszkedik n2x2 
11. n1 ereszkedik n2ért <n2 – cél> 

ereszt 
1. n1 ereszt 
2. n1 ereszt n2ig érő n2t 
3. n1 ereszt n2t 
4. n1 ereszt n2t d 
5. n1 ereszt n2t d <d, n3 – mérték> 
6. n1 ereszt n2t d n4vel 
7. n1 ereszt n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
8. n1 ereszt n2t n3be 
9. n1 ereszt n2t n3ből 



10. n1 ereszt n2t n3ra 
11. n1 ereszt n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 
12. n1 ereszt n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 
13. n1 ereszt n2t n3x1 
14. n1 ereszt n2t n3x2 
15. n1 ereszt n2t n3x2 <d, n3 – mérték> 
16. n1 ereszt n2t n3x2 n4vel 

érez 
1. mit érez s <s – kérdő> 
2. n1 érez (azt) (hogy) mennyire <n1 – többnyire lélek, szív> 
3. n1 érez (azt) (hogy) rel s 
4. n1 érez (azt) (hogy) rel s d 

5. n1 érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

6. n1 érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

7. n1 érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
8. n1 érez (azt) (hogy) rel s n3ból 
9. n1 érez (azt) (hogy) rel s n3jvel 

10. n1 érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

11. n1 érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

12. n1 érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
13. n1 érez (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
14. n1 érez (azt) conj <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
15. n1 érez (azt) conj s d 

16. n1 érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

17. n1 érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

18. n1 érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
19. n1 érez (azt) conj s n3jvel 

20. n1 érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

21. n1 érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

22. n1 érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
23. n1 érez (azt) hogy s 
24. n1 érez (azt) hogy s <n1 – többnyire lélek, szív> 
25. n1 érez (azt) hogy s n3jvel 
26. n1 érez azt hogy s 
27. n1 érez hogy s 
28. n1 érez hogy s n3ból 
29. n1 érez magát a nek 
30. n1 érez magát d 
31. n1 érez magát mint n2 



32. n1 érez magát n2nek 
33. n1 érez magát n2x 
34. n1 érez milyen s <n1 – többnyire lélek, szív> 
35. n1 érez n2nek (azt) hogy s 
36. n1 érez n2t 
37. n1 érez n2t a nek 

38. n1 érez n2t a nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

39. n1 érez n2t a nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
40. n1 érez n2t d 

41. n1 érez n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

42. n1 érez n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

43. n1 érez n2t d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
44. n1 érez n2t n3ból 
45. n1 érez n2t n3jvel 

46. n1 érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

47. n1 érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

48. n1 érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
49. n1 érez n2t n3nek 

50. n1 érez n2t n3nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 

51. n1 érez n2t n3nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
52. n1 érez n2t n3vel 
53. n1 érez úgy hogy s 
54. n1 érez n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 

55. n1nek _a ← n3j érez (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

56. n1nek _a ← n3j érez (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

57. n1nek _a ← n3j érez n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

érezteti hatását 
1. n1 érezteti hatását 
2. n1 érezteti hatását<v> 

érik 
1. n1 érik 

érint 
1. n1 érint n2t 
2. n1 érint n2t n3ben 
3. n1 érint n2t n3jvel 
4. n1 érint n2t n3vel 
5. n1 érint n3jt n2nek _a <n3 – n2 testrésze vagy ruházata> 

6. n1 n2nek _a ← n3jt 

érintkezésbe lép 
1. n1 érintkezésbe lép n2vel 



2. n1 érintkezésbe lép n2vel n3n 

érintkezik 
1. n1 érintkezik 
2. n1 érintkezik egymással 
3. n1 érintkezik n2vel 
4. n1 érintkezik n2vel || n1 és n2 v 
5. n1 érintkezik n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
6. n1 érintkezik n2vé 

7. n1nek _a ← n2j érintkezik 
8. n1nek n2j érintkezik 

erjed 
1. n1 erjed 

érkezik 
1. n1 (azért) érkezik hogy s 
2. n1 (j) érkezik n2nek 
3. n1 érkezik 
4. n1 érkezik d 
5. n1 érkezik d <n2 – időpont> 
6. n1 érkezik n2 mellé 
7. n1 érkezik n2hoz 
8. n1 érkezik n2n 
9. n1 érkezik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
10. n1 érkezik n2ra <n2 – cél> 
11. n1 érkezik n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
12. n1 érkezik n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
13. n1 érkezik n2x <n2 – időpont> 
14. n1 érkezik n2x1 
15. n1 érkezik n2x2 
16. n1 érkezik n2ért <n2 – cél> 
17. n1 érkezik v# 

érlel 
1. n1 érlel n2t 
2. n1 érlel n2t d <d, n3 – idő> 
3. n1 érlel n2t n3vel 
4. n1 érlel n2t n3x <d, n3 – idő> 

erőltet 
1. n1 erőltet n2t 
2. n1 erőltet n2t (arra) hogy s 
3. n1 erőltet n2t n (s)ra 

erőre kap 
1. n1 erőre kap 



erősít 
1. n1 erősít n2t 
2. n1 erősít n2t d 
3. n1 erősít n2t n2ra 
4. n1 erősít n2t n3be <n3 – batyu, …> 
5. n1 erősít n2t n3vel 
6. n1 erősít n2t n3vel <n3 – anyag> 
7. n1 erősít n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
8. n1 erősít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
9. n1 erősít n2t n3x2 

erősítget 
1. n1 erősítget (azt) hogy s 
2. n1 erősítget azt hogy s n3nek 
3. n1 erősítget n2t 
4. n1 erősítget n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <egyes n2-k esetében> 
5. n1 erősítget n2t n3nek 
6. n1 erősítget „s” 
7. n1 erősítget „s” n3nek 

erősködik 
1. n1 erősködik 

erősödik 
1. n1 erősödik 

2. n1 erősödik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 erősödik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 
4. n1 erősödik n2től <n2 – ok> 

erőszakol 
1. n1 erőszakol n2t n3ra 

erőszakot tesz <vkin, vmin> 
1. n1 erőszakot tesz <vkin, vmin> n2n 

ért 
1. n1 ért (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ért (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 ért (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 ért (azt) hogy s 
5. n1 ért (azt) hogy s n3vel 
6. n1 ért d <d – a nyelv megnevezése, d – a nyelv megnevezése> 
7. n1 ért n2hoz 
8. n1 ért n2ra 
9. n1 ért n2t 
10. n1 ért n2t n3n 
11. n1 ért n2t n3vel 
12. n1 ért n3n azt hogy s 



13. n1 ért n3n n2t 
14. n2 ért (azt) hogy s 
15. n2 ért n1t 

értékel 
1. n1 értékel n2t 
2. n1 értékel n2t d 
3. n1 értékel n2t mint n3 <n2 – személy> 
4. n1 értékel n2t mint n3t 
5. n1 értékel n2t n3 alapján 
6. n1 értékel n2t n3 szerint 
7. n1 értékel n2t n3ben <n2 – n3 személy tulajdonsága> 
8. n1 értékel n2t n3ben <n2 – n3 tulajdonsága> 
9. n1 értékel n2t n3ra <n3 – érték> 

10. n1 értékel n2t n3ért ⇔~ n1 v n2nek _a n3jt 
11. n1 értékel n2t n3ért <n3 – n2 személy tulajdonsága> 
12. n1 értékel n2t n3ért <n3 – n2 tulajdonsága> 
13. n1 értékel n2t „s” 

14. n1 értékel n3t n2ben || n1 v n2nek _a ← n3jt 

értelmez 
1. n1 értelmez n2t d 
2. n1 értelmez n2t n3nek 
3. n1 értelmez n3n n2t 
4. n1 értelmez n3n n2t, n1 v n3t mint n2t 

értésére ad 
1. n1 értésére ad n2nek (azt) hogy s 
2. n1 értésére ad n2nek n3t 
3. n1 értésére ad n2vel (azt) hogy s 
4. n1 értésére ad n2vel n3t 

értesít 
1. n1 értesít n2t (arról) (hogy) rel s 
2. n1 értesít n2t (arról) (hogy) rel s d 
3. n1 értesít n2t (arról) (hogy) rel s n4ben 
4. n1 értesít n2t (arról) hogy s 
5. n1 értesít n2t (arról) hogy s d 
6. n1 értesít n2t (arról) hogy s n4ben 
7. n1 értesít n2t n3ról 
8. n1 értesít n2t n3ról || n1 v n2t (arról) hogy s (n3) <néhány n3 esetében> 
9. n1 értesít n2t n3ról d 
10. n1 értesít n2t n3ról n4ben 

értesül 
1. n1 értesül (arról) 
2. n1 értesül (arról) (hogy) rel s n3ből 
3. n1 értesül (arról) (hogy) rel s n3x 



4. n1 értesül (arról) hogy s n3ből 
5. n1 értesül (arról) hogy s n3től 
6. n1 értesül (arról) hogy s n3x 
7. n1 értesül (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 értesül n2ról 
9. n1 értesül n2ról n3ből 
10. n1 értesül n2ról n3től 
11. n1 értesül n2ról n3x 

értesülést szerez 
1. n1 értesülést szerez (arról) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
2. n1 értesülést szerez (arról) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
3. n1 értesülést szerez (arról) hogy s 
4. n1 értesülést szerez (arról) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
5. n1 értesülést szerez (arról) hogy s n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az 
információ átadását n1 személynek> 
6. n1 értesülést szerez (arról) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
7. n1 értesülést szerez n2ról 
8. n1 értesülést szerez n2ról n3ből <n3 – az információ forrása> 
9. n1 értesülést szerez n2ról n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az információ 
átadását n1 személynek> 
10. n1 értesülést szerez n2ról n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 

érvényesít 
1. n1 érvényesít n2t 

érzékel 
1. n1 érzékel 
2. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s 
3. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s d 

4. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

5. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

6. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
7. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s n3jvel 

8. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

9. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

10. n1 érzékel (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
11. n1 érzékel (azt) conj <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
12. n1 érzékel (azt) conj s d 

13. n1 érzékel (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 



14. n1 érzékel (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

15. n1 érzékel (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
16. n1 érzékel (azt) conj s n3jvel 

17. n1 érzékel (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

18. n1 érzékel (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

19. n1 érzékel (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
20. n1 érzékel (azt) hogy s 
21. n1 érzékel (azt) hogy s n3jvel 
22. n1 érzékel n2t 
23. n1 érzékel n2t d 

24. n1 érzékel n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

25. n1 érzékel n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

26. n1 érzékel n2t d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
27. n1 érzékel n2t n3jvel 

28. n1 érzékel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

29. n1 érzékel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

30. n1 érzékel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
31. n1 érzékel n2t n3vel 
32. n1 érzékel n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 

érződik 
1. n1 érződik 
2. n1 érződik n2ben 
3. n1 érződik n2n 
4. n1 érződik n2ra 
5. n1 érződik n2vel 
6. n1 érződik n2x3 

érződik <vminek a> lehelete 
1. n2nek _a érződik <vminek a> lehelete 

érződik <vminek a> szele 
1. n2nek _a érződik <vminek a> szele 

esik 
1. n1 esik 
2. n1 esik <úgy n2x2 
3. n1 esik a ra 
4. n1 esik d 

5. n1 esik magát n3nek _a ← lábai elé 
6. n1 esik magát térdre n2 előtt 
7. n1 esik n2 alatt 
8. n1 esik n2 miatt 
9. n1 esik n2be 
10. n1 esik n2ből 



11. n1 esik n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
12. n1 esik n2ra 
13. n1 esik n2ra <n1 – tekintet, pillantás, …> 
14. n1 esik n2ról 
15. n1 esik n2től <n2 – ok> 
16. n1 esik n2vel 
17. n1 esik n2x1 
18. n1 esik n2x2 
19. n1 esik n2x2 n3vel 
20. n1 esik n2x3 
21. n1 esik n3ról n2ra 
22. n1 n2 alatt 
23. n1nek _az _ára esik<<n1 – áru> 
24. n1nek _az _ára esik n1 – ár v 

esküdözik 
1. n1 esküdözik 
2. n1 esküdözik (arra) (hogy) s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
3. n1 esküdözik (arra) hogy s 
4. n1 esküdözik (arra) hogy s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel 
tanúi> 
5. n1 esküdözik (arra) hogy s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
6. n1 esküdözik (hogy) s <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
7. n1 esküdözik arra hogy s 
8. n1 esküdözik hogy s 
9. n1 esküdözik n2ra n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
10. n1 esküdözik s 
11. n1 esküdözik s n2ra <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
12. n1 esküdözik s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
13. n1 esküdözik s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
14. n1 esküdözik s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
15. n1 esküdözik „s” 

esküszik 
1. n1 esküszik 
2. n1 esküszik (arra) (hogy) s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
3. n1 esküszik (arra) hogy s 
4. n1 esküszik (arra) hogy s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel 
tanúi> 
5. n1 esküszik (arra) hogy s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
6. n1 esküszik (hogy) s <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
7. n1 esküszik arra hogy s 
8. n1 esküszik n2ra n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
9. n1 esküszik s 
10. n1 esküszik s n2ra <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
11. n1 esküszik s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
12. n1 esküszik s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
13. n1 esküszik s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 



14. n1 esküszik „s” 

esz 
1. n1 esz n2t 

eszébe jut 
1. n1nek eszébe jut (az) hogy s 
2. n1nek eszébe jut n2 
3. n1nek eszébe jut n2 || n1nek vp (az) hogy s 
4. n1nek eszébe jut v# 

észhez tér 
1. n1 észhez tér 

eszik 
1. n1 eszik 
2. n1 eszik n2t 
3. n1 eszik n2vel 
4. n1 eszik n2x1 

eszik <vmit vmi mellé> 
1. n1 eszik <vmit vmi mellé> n2 mellé n3t 
2. n1 eszik <vmit vmi mellé> n2t 
3. n1 eszik <vmit vmi mellé> n2t n3 mellé 

eszik ebédre 
1. n1 eszik ebédre n2t 

eszik vacsorára 
1. n1 eszik vacsorára n2t 

eszkábál 
1. n1 eszkábál n2t 
2. n1 eszkábál n2t n3ből 

eszközöl 
1. n1 eszközöl n2t 
2. n1 eszközöl n3n n2t 

észlel 
1. n1 észlel n2t 
2. n1 észlel n2t n3ben <n3 – közeg> 
3. n2 észlel n1jvel conj s <conj – hogy, amint, ahogy> 

eszmecserét folytat 
1. n1 eszmecserét folytat n2ról 

eszméletre tér 
1. n1 eszméletre tér 



észnél van 
1. n1 észnél van 

észrevesz 
1. n1 észrevesz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 észrevesz (azt) hogy s 
3. n1 észrevesz (hogy) s 
4. n1 észrevesz n2t 
5. n1 észrevesz n2t d 
6. n1 észrevesz n2t n3ben <n3 – közeg> 
7. n1 észrevesz n2t n3x3 
8. n2 észrevesz n1jvel conj s <conj – hogy, amint, ahogy> 

észrevesz <fizikai érzékeléssel> 
1. n1 észrevesz <fizikai érzékeléssel> n2t 

észrevesz <vizuális érzékelés útján> 
1. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> (azt) (hogy) rel s 
2. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> (azt) hogy s 
3. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> (azt) hogy s <tagadó v. kérdő> 
4. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> n2t 
5. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> n2t d 
6. n1 észrevesz <vizuális érzékelés útján> n2t n3x3 

esztergál 
1. n1 esztergál 
2. n1 esztergál n2n <n2 – készülék, berendezés> 
3. n1 esztergál n2vel <n2 – szellemi tevékenység kifejtését szolgáló eszköz> 

etet 
1. n1 etet n2t 
2. n1 etet n2t n3ből 
3. n1 etet n2t n3vel 

étkezik 
1. n1 étkezik 

evez 
1. n1 evez 
2. n1 evez d 
3. n1 evez n2 mentén 
4. n1 evez n2 nyomában 
5. n1 evez n2n 
6. n1 evez n2n <n2 – vízi közlekedési eszköz> 
7. n1 evez n2x1 
8. n1 evez n2x2 
9. n1 evez n2x3 



exportál 
1. n1 exportál n2t 
2. n1 exportál n2t d 
3. n1 exportál n2t n3x2 

  



F 
faggatózik 

1. n1 faggatózik (azt) (hogy) rel s 
2. n1 faggatózik (azt) (hogy) rel s n3nál 
3. n1 faggatózik (azt) hogy s 
4. n1 faggatózik (azt) hogy s n3nál 
5. n1 faggatózik (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 faggatózik (hogy) s n3nál 
7. n1 faggatózik n2t 
8. n1 faggatózik n2t n3nál 

fagy 
1. n1 fagy 
2. n1 fagy n2ben <n2 – ok> 

fáj 
1. n1 fáj 
2. n1 fáj n3nek 
3. n1j fáj 
4. n1j fáj n2től <n2 – ok> 
5. n1jx3 v0 
6. n1jx3 v0 n2től <n2 – ok> 

7. n2nek ← n1j fáj 
8. n2nek n1j fáj 
9. n2nek n1jx3 v0 
10. n2nek valami fáj n1jx3 
11. valami fáj d 
12. valami fáj n1jx3 

fájdalmat érez 
1. n1 fájdalmat érez n2j táján 
2. n1 fájdalmat érez n2jben 
3. n1jx3 n2 fájdalmat érez 
4. n3 fájdalmat érez n1jx3 n2től <n2 – ok> 

fajul 
1. n1 fajul n2vé 

fakad 
1. n1 fakad 
2. n1 fakad n2ből 

fakul 
1. n1 fakul 
2. n1 fakul a <v – cop, v a> 



3. n1 fakul n2t 
4. n1 fakul n3től 

fal 
1. n1 fal n2t 
2. n1 fal n2x1 

falatozik 
1. n1 falatozik 

fantáziál 
1. n1 fantáziál 
2. n1 fantáziál n2t 

fárad 
1. n1 fárad 
2. n1 fárad d 
3. n1 fárad magát 
4. n1 fárad magát n2 miatt 
5. n1 fárad n2be 
6. n1 fárad n2től 
7. n1 fárad n2től <n2 – ok> 

fáradozik 
1. n1 fáradozik azon hogy s 
2. n1 fáradozik n2nek az ügyében 
3. n1 fáradozik n2nek az ügyében || n1 v azon hogy s (n2) 

farag 
1. n1 farag n2t 
2. n1 farag n2t n3ből 
3. n1 farag n2t n3vel 
4. n1 farag n3t 
5. n1 farag n3t n4vel 

fáraszt 
1. n1 fáraszt n2t 
2. n1 fáraszt n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

3. n1 fáraszt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n2 fáraszt n1t 

farol 
1. n1 farol d 
2. n1 farol n3x2 

faroltat 
1. n1 faroltat n2t d 
2. n1 faroltat n2t d <d, n3 – mérték> 
3. n1 faroltat n2t d n4vel 



4. n1 faroltat n2t n3x2 
5. n1 faroltat n2t n3x2 <d, n3 – mérték> 
6. n1 faroltat n2t n3x2 n4vel 

favorizál 
1. n1 favorizál n2t 

fecseg 
1. n1 fecseg 
2. n1 fecseg arról hogy s 
3. n1 fecseg arról hogy s n3nek 
4. n1 fecseg azt hogy s 
5. n1 fecseg azt hogy s n3nek 
6. n1 fecseg d <d, n2 – egy nyelv neve> 
7. n1 fecseg n2ben <d, n2 – egy nyelv neve> 
8. n1 fecseg n2ról 

9. n1 fecseg n2ról ⇔~ n1 v hogy s (n2) 
10. n1 fecseg n2ról n3nek 
11. n1 fecseg n2t 
12. n1 fecseg n2vel 
13. n1 fecseg n2vel || n1 és n2 v 

fecsérel 
1. n1 fecsérel n2t 
2. n1 fecsérel n2t n3n 
3. n1 fecsérel n2t n3ra 
4. n1 fecsérel n2t n3vel 

fed 
1. a n1 – n3 fed n2t 
2. n1 fed n2t 
3. n1 fed n2t n3 elől 
4. n1 fed n2t n3től 
5. n1 fed n2t n3vel 

6. n1 fed n3nek _a ← n2jt 

fedél alá kerül 
1. n1 fedél alá kerül 
2. n1 fedél alá kerül n2 elől 

fedetlenné válik 
1. n1 fedetlenné válik 

2. n2nek _a ← n1j fedetlenné válik 

fedez 
1. n1 fedez n2t 
2. n1 fedez n2t n3 terhére 
3. n1 fedez n2t n3ből 



4. n1 fedez n2t n3vel 
5. n1 fedez n3 elől n2t 

fedezékbe vonul 
1. n1 fedezékbe vonul 
2. n1 fedezékbe vonul n2 elől 

fejbe kólint 
1. ! valami fejbe kólint n2t 
2. valami fejbe kólint n2t 

fejet hajt 
1. n1 fejet hajt n2 előtt 

fejével bök 
1. n1 fejével bök n2 felé 

fejével int 
1. n1 fejével int n2 felé 

fejleszt 
1. n1 fejleszt n2(j)t n3vel 
2. n1 fejleszt n2ben n3t 
3. n1 fejleszt n2t 
4. n1 fejleszt n2t <n2 – sajátság, képesség> 
5. n1 fejleszt n2t n3ben 
6. n1 fejleszt n2t n3vé 
7. n1 fejleszt n3ra n2t 

8. n1 fejleszt ! n3nek _a ← n2jt 

fejlődik 
1. n1 fejlődik 
2. n1 fejlődik csatárláncba 
3. n1 fejlődik n2be 
4. n1 fejlődik n2ben 
5. n1 fejlődik n2n 
6. n1 fejlődik n2ra <n2 – távolság> 
7. n1 fejlődik n2től n3ig 

fejlődtet 
1. n1 fejlődtet n2t 
2. n1 fejlődtet n2t csatárláncba 
3. n1 fejlődtet n2t n3be 
4. n1 fejlődtet n2t n3be <n3 – alakzat> 
5. n1 fejlődtet n2t n3ben 
6. n1 fejlődtet n2t n3n 
7. n1 fejlődtet n2t n3ra <n3 – távolság> 
8. n1 fejlődtet n2t n3től n4ig 



fejt 
1. n1 fejt n2t 
2. n1 fejt n2t d 

féken tart 
1. n1 féken tart n2t 

fékez 
1. n1 fékez 
2. n1 fékez n2t 
3. n1 fékez n2vel 

fekszik 
1. n1 fekszik 
2. n1 fekszik d 
3. n1 fekszik d <d, n3 – állapot> 
4. n1 fekszik n2(j)ra <n2 – n1 testrésze> 
5. n1 fekszik n2ben <n2 – betegség v. annak tünete> 
6. n1 fekszik n2ben <n2 – kóros állapot> 
7. n1 fekszik n2jn <n2 – n1 része> 
8. n1 fekszik n2vel <n2 – betegség v. annak tünete> 
9. n1 fekszik n2x1 
10. n1 fekszik n2x2 
11. n1 fekszik n2x3 
12. n1 fekszik n3x <d, n3 – állapot> 
13. n1 fekszik v# 

fekszik <vhol van, úgy hogy nem v. nem számottevően emelkedik ki a síkból, viszont 
egyenletesen kiterjed egy nagyobb területre> 

1. n1 fekszik <vhol van, úgy hogy nem v. nem számottevően emelkedik ki a síkból, 
viszont egyenletesen kiterjed egy nagyobb területre> d 
2. n1 fekszik <vhol van, úgy hogy nem v. nem számottevően emelkedik ki a síkból, 
viszont egyenletesen kiterjed egy nagyobb területre> n2x3 

fektet 
1. n1 fektet n2 n3ra <n3 – cél> 
2. n1 fektet n2t 
3. n1 fektet n2t bd 
4. n1 fektet n2t d 
5. n1 fektet n2t n3 elé 
6. n1 fektet n2t n3 mentén 
7. n1 fektet n2t n3 és n4 között 
8. n1 fektet n2t n3be 
9. n1 fektet n2t n3n 
10. n1 fektet n2t n3n keresztül 
11. n1 fektet n2t n3n végig 
12. n1 fektet n2t n3n át 
13. n1 fektet n2t n3ra 



14. n1 fektet n2t n3x1 
15. n1 fektet n2t n3x2 

16. n1 fektet n2t n4nek _a ← n3jx2 
17. n1 fektet n2t v# 
18. n1 fektet n3be n2t 

fél 
1. n1 fél 
2. n1 fél (attól) (hogy) s 
3. n1 fél (attól) hogy s 
4. n1 fél (attól) hogy s || n1 v n (s)től <néhány s esetében, néhány s esetében> 
5. n1 fél hogy <s – közbevetett, s – közbevetett> 
6. n1 fél n2t 
7. n1 fél n2től 
8. n1 fél nehogy s <s – felsz., s – felsz.> 
9. n1 fél v# 

fel|ad 
1. n1 fel|ad n2t 
2. n1 fel|ad n2t d 
3. n1 fel|ad n2t n3n <n3 – a küldés módja> 
4. n1 fel|ad n2t n3nek 
5. n1 fel|ad n2t n3x1 
6. n1 fel|ad n2t n3x2 

fel|ágaskodik 
1. n1 fel|ágaskodik 
2. n1 fel|ágaskodik d 
3. n1 fel|ágaskodik n2be <n2 – sor, kör, …> 
4. n1 fel|ágaskodik n2ra 
5. n1 fel|ágaskodik n2x2 

fel|ajánl 
1. n1 fel|ajánl (azt) hogy s 
2. n1 fel|ajánl (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
3. n1 fel|ajánl n2t <a szubjektum a cselekvő> 
4. n1 fel|ajánl n2t n3nek 
5. n1 fel|ajánl „s” 

fel|áldoz 
1. n1 fel|áldoz n2t 
2. n1 fel|áldoz n2t (azért) hogy s 
3. n1 fel|áldoz n2t n3 érdekében 
4. n1 fel|áldoz n2t n3ért 

fel|áll 
1. n1 fel|áll 
2. n1 fel|áll lábra 



3. n1 fel|áll n2x1 
4. n1 lábra fel|áll 

fel|állít 
1. n1 fel|állít n2t 
2. n1 fel|állít n2t d 
3. n1 fel|állít n2t n2x2 
4. n1 fel|állít n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
5. n1 fel|állít n2t n3ből 
6. n1 fel|állít n2t n3nek 
7. n1 fel|állít n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
8. n1 fel|állít n2t n3x2 
9. n1 fel|állít n2t n3x3 

fel|becsül 
1. n1 fel|becsül n2t 
2. n1 fel|becsül n2t n3ra <n3 – érték> 

fel|bomlaszt 
1. n1 fel|bomlaszt n2t 

fel|boncol 
1. n1 fel|boncol n2t 
2. n1 fel|boncol n2t n3nek 
3. n1 fel|boncol n2t n3vel 

fel|bont 
1. n1 fel|bont n2t 
2. n1 fel|bont n2t n2ra 
3. n1 fel|bont n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
4. n1 fel|bont n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
5. n1 fel|bont n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 
6. n1 fel|bont n2t n3vel 

fel|borít 
1. n1 fel|borít n2t 
2. n1 fel|borít n2t d 
3. n1 fel|borít n2t n3ra 
4. n1 fel|borít n2t n3ról 
5. n1 fel|borít n2t n3x2 

fel|borzol 
1. n1 fel|borzol n2t 

fel|borzolódik 
1. n1 fel|borzolódik 
2. n1 fel|borzolódik n2től <n2 – ok> 

fel|bosszant 



1. n1 fel|bosszant az conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
2. n1 fel|bosszant n2t 

3. n1 fel|bosszant n2t n3vel || _a ← n3j v n2t 

4. n1 fel|bosszant n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 fel|bosszant n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

fel|bőszít 
1. n1 fel|bőszít n2t 

2. n1 fel|bőszít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 fel|bőszít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
4. n1t fel|bőszít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

fel|cserél 
1. n1 fel|cserél n2t 
2. n1 fel|cserél n3vel n2t 

fel|csigáz 
1. n1 fel|csigáz n2t <n2 – az ember lelki, érzelmi állapota> 

fel|csillan 
1. n1 fel|csillan 
2. n1j fel|csillan n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
3. n1jben fel|csillan n2 
4. n1jn fel|csillan n2 

5. n1nek _a ← n2j fel|csillan 

6. n2nek _a ← n1j fel|csillan 

fel|csipeget 
1. n1 fel|csipeget n2t 
2. n1 fel|csipeget n2t d 
3. n1 fel|csipeget n2t n3ról 
4. n1 fel|csipeget n2t n3x1 
5. n1 fel|csipeget n2t n3x3 

fel|csúszik 
1. n1 fel|csúszik n2n 
2. n1 fel|csúszik n2x1 
3. n1 fel|csúszik n2x2 

fel|dob 
1. n1 fel|dob n2t d 
2. n1 fel|dob n2t n3x2 

fel|dobál 
1. n1 fel|dobál n2t 
2. n1 fel|dobál n2t d 
3. n1 fel|dobál n2t n2x2 
4. n1 fel|dobál n2t n3nek 



5. n1 fel|dobál n2t n3x1 

fel|dönt 
1. n1 fel|dönt n2t 
2. n1 fel|dönt n2t d 
3. n1 fel|dönt n2t n3ra 
4. n1 fel|dönt n2t n3ról 
5. n1 fel|dönt n2t n3x2 

fel|dörzsöl 
1. n1 fel|dörzsöl n2jt 

2. n1 fel|dörzsöl n3nek _a ← n2jt 

3. n1 fel|dörzsöl n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

fel|dühít 
1. n1 fel|dühít n2t 

2. n1 fel|dühít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 fel|dühít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n1 fel|dühít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
5. n1t fel|dühít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

fel|dühösít 
1. n1 fel|dühösít n2t 

2. n1 fel|dühösít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 fel|dühösít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága vagy cselekedete> 
4. n1t fel|dühösít conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

fel|ébred 
1. n1 fel|ébred 
2. n1 fel|ébred d <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 
3. n1 fel|ébred n2ben 
4. n1 fel|ébred n2ből <n2 – állapot> 
5. n1 fel|ébred n2ra <n2 – ok> 
6. n1 fel|ébred n2től <n2 – ok> 
7. n1 fel|ébred n2x <d, n2x – idő, d, n2x – idő> 

fel|ébreszt 
1. n1 fel|ébreszt n2t 
2. n1 fel|ébreszt n2t d <n3 – időpont> 
3. n1 fel|ébreszt n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
4. n1 fel|ébreszt n2t n3ben 
5. n1 fel|ébreszt n2t n3ra 
6. n1 fel|ébreszt n2t n3vel 
7. n1 fel|ébreszt n2t n3x <n3 – időpont> 
8. n1 fel|ébreszt n2t n3x2 

9. n1 fel|ébreszt v2t n3ben, n1 v n3nek _a ← n2jt 

fel|élénkít 



1. n1 fel|élénkít n2t 

fel|éleszt 
1. n1 fel|éleszt n2t 
2. n1 fel|éleszt n2t n3ben 

fel|emel 
1. n1 fel|emel d n2t 
2. n1 fel|emel n2t 
3. n1 fel|emel n2t n3 fölé 
4. n1 fel|emel n2t n3ra 
5. n1 fel|emel n2t n3ról 
6. n1 fel|emel n2t n3vel 
7. n1 fel|emel n3x2 n2t 
8. n1 vn2t n3x2 

fel|emelkedik 
1. n1 fel|emelkedik 
2. n1 fel|emelkedik d 
3. n1 fel|emelkedik n2x2 
4. n1 fel|emelkedik n2x3 

5. n2nek _a ← n1j fel|emelkedik 

fel|említ 
1. n1 fel|említ (azt) (hogy) rel s 
2. n1 fel|említ (azt) hogy s 
3. n1 fel|említ n2t 
4. n1 fel|említ n2t <n2 – név v. olyan vmi, aminek neve van> 
5. n1 fel|említ n2t n3 szerint <n2 – ember, n3 – név> 

fel|épít 
1. n1 fel|épít n2t 
2. n1 fel|épít n2t d 
3. n1 fel|épít n2t n3 alapján 
4. n1 fel|épít n2t n3 szerint 
5. n1 fel|épít n2t n3ből 
6. n1 fel|épít n2t n3nek 
7. n1 fel|épít n2t n3ra alapozva 
8. n1 fel|épít n2t n3x2 
9. n1 fel|épít n2t n3x3 

fel|épül 
1. n1 fel|épül 
2. n1 fel|épül d 
3. n1 fel|épül n2ből 
4. n1 fel|épül n2x3 

fel|ér 



1. n1 fel|ér n2ig 
2. n1 fel|ér n2n 
3. n1 fel|ér n2n át 

fel|erősít 
1. n1 fel|erősít n2t 
2. n1 fel|erősít n2t n2ra 
3. n1 fel|erősít n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

fel|fejlődik 
1. n1 fel|fejlődik 
2. n1 fel|fejlődik csatárláncba 
3. n1 fel|fejlődik n2be 
4. n1 fel|fejlődik n2ben 
5. n1 fel|fejlődik n2n 
6. n1 fel|fejlődik n2ra <n2 – távolság> 
7. n1 fel|fejlődik n2től n3ig 

fel|fejlődtet 
1. n1 fel|fejlődtet n2t 
2. n1 fel|fejlődtet n2t csatárláncba 
3. n1 fel|fejlődtet n2t n3be 
4. n1 fel|fejlődtet n2t n3be <n3 – alakzat> 
5. n1 fel|fejlődtet n2t n3ben 
6. n1 fel|fejlődtet n2t n3n 
7. n1 fel|fejlődtet n2t n3ra <n3 – távolság> 
8. n1 fel|fejlődtet n2t n3től n4ig 

fel|fényesít 
1. n1 fel|fényesít n2t 
2. n1 fel|fényesít n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 fel|fényesít n2t n3vel <n3 – eszköz> 

4. n1 fel|fényesít n3nek _a ← n2jt 

5. n1 fel|fényesít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

fel|fogad 
1. n1 fel|fogad n2t 
2. n1 fel|fogad n2t (hogy) s 
3. n1 fel|fogad n2t d 
4. n1 fel|fogad n2t hogy s 
5. n1 fel|fogad n2t n (v#)ra 
6. n1 fel|fogad n2t n2ra <n3 – cél> 
7. n1 fel|fogad n2t n3nek 
8. n1 fel|fogad n2t n3x2 
9. n1 fel|fogad n2t n3x3 
10. n1 fel|fogad n2t n3ért 
11. n1 fel|fogad n2t v# 



fel|forr 
1. n1 fel|forr 
2. n1 fel|forr n2x3 

fel|frissít 
1. n1 fel|frissít n2t 

fel|gombolyít 
1. n1 fel|gombolyít n2t 

fel|gyógyul 
1. n1 fel|gyógyul 
2. n1 fel|gyógyul n2 után 
3. n1 fel|gyógyul n2n 

fel|gyújt 
1. n1 fel|gyújt n2t 
2. n1 fel|gyújt n2t n3ben 

fel|hangol 
1. n1 fel|hangol n2t 

fel|hangzik 
1. n1 fel|hangzik 
2. n1 fel|hangzik d1 
3. n1 fel|hangzik d3 
4. n1 fel|hangzik n2t 
5. n1 fel|hangzik n2x1 
6. n1 fel|hangzik n2x3 
7. n1n n2t fel|hangzik n3 
8. n1t fel|hangzik n2 <n2 – óra> 

fel|használ 
1. n1 fel|használ n2t 
2. n1 fel|használ n2t a célokra 
3. n1 fel|használ n2t hogy s 
4. n1 fel|használ n2t n3ben 
5. n1 fel|használ n2t n3hoz 
6. n1 fel|használ n2t n3nek a megfékezésére 
7. n1 fel|használ n2t n3ra 
8. n1 fel|használ n2t n3vel szemben 

fel|hígít 
1. n1 fel|hígít n2t 
2. n1 fel|hígít n2t n3ben <n3 – edény> 
3. n1 fel|hígít n2t n3ben <n3 – folyadék> 
4. n1 fel|hígít n2t n3vel 
5. n1 fel|hígít n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 



fel|hív 
1. n1 fel|hív hogy s 
2. n1 fel|hív n2t 
3. n1 fel|hív n2t d 
4. n1 fel|hív n2t n3be 
5. n1 fel|hív n2t n3ra 
6. n1 fel|hív n2t n3x1 
7. n1 fel|hív n2t n3x2 
8. n1 fel|hív n3t n2n 
9. n1 arra fel|hív n2t hogy s 
10. n1 arra fel|hív n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében> 

fel|hord 
1. n1 fel|hord n2t n3ra 
2. n1 fel|hord n2t n3ra n4vel 

fel|hoz 
1. n1 fel|hoz n2t 
2. n1 fel|hoz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
3. n1 fel|hoz n2t d 
4. n1 fel|hoz n2t magával 
5. n1 fel|hoz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
6. n1 fel|hoz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
7. n1 fel|hoz n2t n3ből 
8. n1 fel|hoz n2t n3hoz 
9. n1 fel|hoz n2t n3n 
10. n1 fel|hoz n2t n3nek 
11. n1 fel|hoz n2t n3ra 
12. n1 fel|hoz n2t n3ról 
13. n1 fel|hoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
14. n1 fel|hoz n2t n3x1 
15. n1 fel|hoz n2t n3x2 
16. n1 fel|hoz n2t v# <v# – vtat> 
17. n1 fel|hoz n3nek _a n2jt 

fel|húz 
1. n1 fel|húz n2t 
2. n1 fel|húz n2t d 
3. n1 fel|húz n2t n3nél fogva 
4. n1 fel|húz n2t n3ra 
5. n1 fel|húz n2t n3x1 
6. n1 fel|húz n2t n3x2 

fel|idegesít 
1. n1 fel|idegesít n2t 

2. n1 fel|idegesít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 fel|idegesít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 



fel|ingerel 
1. n1 fel|ingerel n2t 

2. n1 fel|ingerel n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 fel|ingerel n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

fel|ír 
1. n1 fel|ír n2t 
2. n1 fel|ír n2t n3be 
3. n1 fel|ír n2t n3ra 
4. n1 fel|ír „s” 
5. n1 fel|ír „s” n2vel 
6. n1 fel|ír „s” n3ra 

fel|izgat 
1. n1 fel|izgat magával n2t 
2. n1 fel|izgat n2t 

fel|javít 
1. n1 fel|javít n2t 
2. n1 fel|javít n2t n3vel 

fel|jegyez 
1. n1 fel|jegyez n2t 
2. n1 fel|jegyez n2t n3be 
3. n1 fel|jegyez n2t n3ra 

fel|jön 
1. n1 fel|jön<n1 – nap, hold> 
2. n1 fel|jön d2 
3. n1 fel|jön d3 
4. n1 fel|jön n2x2 
5. n1 fel|jön n2x3 

fel|kap 
1. n1 fel|kap n2t 
2. n1 fel|kap n2t a karjaiba 
3. n1 fel|kap n2t n3 közé <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
4. n1 fel|kap n2t n3be <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
5. n1 fel|kap n2t n3j közé 
6. n1 fel|kap n2t n3jbe 
7. n1 fel|kap n2t n3vel <n3 – kéz, fog, csőr, ujj, …> 
8. n1 fel|kap n2t n3x1 

fel|kapkod 
1. n1 fel|kapkod n2t 
2. n1 fel|kapkod n2t n3 közé <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
3. n1 fel|kapkod n2t n3be <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
4. n1 fel|kapkod n2t n3vel 



5. n1 fel|kapkod n2t n3x1 

fel|kavar 
1. n1 fel|kavar d n2t 
2. n1 fel|kavar n2t 
3. n1 fel|kavar n3x2 n2t 

fel|kefél 
1. n1 fel|kefél n2t 
2. n1 fel|kefél n3vel n2t <n3 – eszköz> 

fel|kel 
1. n1 fel|kel 
2. n1 fel|kel<n1 – nap, hold> 
3. n1 fel|kel d <d, n2 – idő> 
4. n1 fel|kel d <d, n2 – időpont> 
5. n1 fel|kel d2 
6. n1 fel|kel d3 
7. n1 fel|kel n2 ellen 
8. n1 fel|kel n2 felett 
9. n1 fel|kel n2ba 
10. n1 fel|kel n2be 
11. n1 fel|kel n2ből <n2 – ágy> 
12. n1 fel|kel n2ra 
13. n1 fel|kel n2x <d, n2 – idő> 
14. n1 fel|kel n2x <d, n2 – időpont> 
15. n1 fel|kel n2x1 
16. n1 fel|kel n2x2 
17. n1 fel|kel n2x3 

fel|kelt 
1. n1 fel|kelt n2t 
2. n1 fel|kelt n2t d <n3 – időpont> 
3. n1 fel|kelt n2t n3ben 
4. n1 fel|kelt n2t n3vel 
5. n1 fel|kelt n2t n3x <n3 – időpont> 
6. n1 fel|kelt n3be n2t 

fel|ken 
1. n1 fel|ken n2t n3ra 
2. n1 fel|ken n2t n3ra n4vel 

fel|kér 
1. n1 fel|kér (hogy) s n2t 
2. n1 fel|kér n2t 
3. n1 fel|kér n2t d 
4. n1 fel|kér n2t n3be <n3 – cél> 
5. n1 fel|kér n2t n3ra <n3 – cél> 



6. n1 fel|kér n2t n3x2 
7. n1 fel|kér n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
8. n1 fel|kér n2t „s” 
9. n1 fel|kér v# n2t 

fel|készül 
1. n1 fel|készül 
2. n1 fel|készül n (v#)ra 
3. n1 fel|készül n2be 
4. n1 fel|készül n2be <n2 – cél> 
5. n1 fel|készül n2hoz 
6. n1 fel|készül n2nek 
7. n1 fel|készül n2ra 
8. n1 fel|készül n2ra <n2 – cél> 
9. n1 fel|készül v# 
10. n1 fel|készül v# || n1 v n (v#ra) <néhány v# esetében> 
11. § fel|készül v# 
12. § fel|készül ! (arra) hogy s (v#) 

fel|kever 
1. n1 fel|kever n2t 
2. n1 fel|kever n2t n3vel 

fel|kiált 
1. n1 fel|kiált 

fel|kínál 
1. n1 fel|kínál (azt) hogy s 
2. n1 fel|kínál (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
3. n1 fel|kínál n2t <a szubjektum a cselekvő, a szubjektum a cselekvő> 
4. n1 fel|kínál n2t n3nek 
5. n1 fel|kínál „s” 

fel|kúszik 
1. n1 fel|kúszik n2n 
2. n1 fel|kúszik n2n át 

fel|lelkesít 

1. n1 fel|lelkesít n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
2. n1 fel|lelkesít n2t 
3. n1 fel|lelkesít n2t n3ra 
4. n1 fel|lelkesít n2t n3vel 

5. n1 fel|lelkesít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

fel|leltároz 
1. n1 fel|leltároz n2t 

fel|magasodik 



1. n1 fel|magasodik 
2. n1 fel|magasodik d 
3. n1 fel|magasodik n2x2 
4. n1 fel|magasodik n2x3 

fel|mászik 
1. n1 fel|mászik 
2. n1 fel|mászik d 
3. n1 fel|mászik n2n 
4. n1 fel|mászik n2n keresztül 
5. n1 fel|mászik n2n át 
6. n1 fel|mászik n2x1 
7. n1 fel|mászik n2x2 
8. n1 fel|mászik n2ért <n2 – cél> 
9. n1 vn2x1 n3y2 

fel|megy 
1. n1 fel|megy n2n 
2. n1 fel|megy n2ra 

fel|melegít 
1. n1 fel|melegít n2t 
2. n1 fel|melegít n2t n3 felett 
3. n1 fel|melegít n2t n3ben 
4. n1 fel|melegít n2t n3n 

fel|mér 
1. n1 fel|mér n2t 
2. n1 fel|mér n2t n3ben <n3 – mértékegység> 
3. n1 fel|mér n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
4. n1 fel|mér n2t n3vel <n3 – mérőeszköz> 
5. n1 fel|mér n2t szemre 

fel|mos 
1. n1 fel|mos n2t 
2. n1 fel|mos n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 fel|mos n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 fel|mos n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

fel|mutat 
1. n1 fel|mutat n2t 
2. n1 fel|mutat n2t n3nek 

fel|nevel 
1. n1 fel|nevel n2t 
2. n1 fel|nevel n2t n3vé <n2 – élőlény> 

fel|nyílik 



1. n1 fel|nyílik 

2. n2nek _a ← n1j fel|nyílik 

fel|nyit 
1. n1 fel|nyit n2t 
2. n1 fel|nyit n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 
3. n1 fel|nyit n2t n3vel 

fel|old 
1. n1 fel|old n2t 
2. n1 fel|old n2t n3ben 
3. n1 fel|old n2t n3ben <n3 – edény> 
4. n1 fel|old n2t n3ben <n3 – folyadék> 
5. n1 fel|old n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 

fel|oldódik 
1. n1 fel|oldódik 
2. n1 fel|oldódik n2ben 
3. n1 fel|oldódik n2x3 

fel|olvad 
1. n1 fel|olvad 
2. n1 fel|olvad n2x3 
3. v0 

fel|olvas 
1. n1 fel|olvas 
2. n1 fel|olvas (azt) (hogy) s d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
3. n1 fel|olvas (azt) (hogy) s n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
4. n1 fel|olvas (azt) (hogy) s n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
5. n1 fel|olvas (azt) (hogy) s n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
6. n1 fel|olvas (azt) hogy s 
7. n1 fel|olvas d 
8. n1 fel|olvas n2nek 
9. n1 fel|olvas n2ról 
10. n1 fel|olvas n2ról d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
11. n1 fel|olvas n2ról n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
12. n1 fel|olvas n2ról n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
13. n1 fel|olvas n2ról n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
14. n1 fel|olvas n2t <n2 – információ v. az információ forrása> 
15. n1 fel|olvas n2t d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
16. n1 fel|olvas n2t n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
17. n1 fel|olvas n2t n3ben <n3 – eredeti, fordítás, interpretáció, …> 
18. n1 fel|olvas n2t n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
19. n1 fel|olvas n2t n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
20. n1 fel|olvas n2x 

fel|olvaszt 



1. n1 fel|olvaszt n2t 
2. n1 fel|olvaszt n2t n3ben 

fel|oszt 
1. n1 fel|oszt n2t 
2. n1 fel|oszt n2t d 
3. n1 fel|oszt n2t n3 arányban 
4. n1 fel|oszt n2t n3 között 
5. n1 fel|oszt n2t n3 között <n3 – többes v. gyűjtő> 
6. n1 fel|oszt n2t n3 között <n3 – többes> 
7. n1 fel|oszt n2t n3(k)között 
8. n1 fel|oszt n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
9. n1 fel|oszt n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
10. n1 fel|oszt n2t n3ra 
11. n1 fel|oszt n2t n3ra <n3 – n2 része> 
12. n1 fel|oszt n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 
13. n1 fel|oszt n3be n2t <n3 – az n2 halmaz részhalmaza> 
14. n1 fel|oszt n3ra n2t <n3 – az n2 halmaz részhalmaza> 
15. n1v n2t n3 alapján <n3 – az osztályozás alapja> 
16. n1v n2t n3 szerint <n3 – az osztályozás alapja> 

fel|oszt <’osztályoz’> 
1. n1 fel|oszt <’osztályoz’> n2t n3 alapján <n3 – az osztályozás alapja> 
2. n1 fel|oszt <’osztályoz’> n2t n3 szerint <n3 – az osztályozás alapja> 
3. n1 fel|oszt <’osztályoz’> n2t n3ra <n3 – n2 halmaz részhalmazai, n2 többnyire 
többes> 

fel|öltözik 
1. n1 fel|öltözik 
2. n1 fel|öltözik n2be 
3. n1 fel|öltözik n2nek 

fel|öltözködik 
1. n1 fel|öltözködik 
2. n1 fel|öltözködik n2be 
3. n1 fel|öltözködik n2nek 

fel|öltöztet 
1. n1 fel|öltöztet n2t 
2. n1 fel|öltöztet n2t n3nek 
3. n1 fel|öltöztet n3be n2t 

fel|pattan 
1. n1 fel|pattan n2ra 

fel|próbál 
1. n1 fel|próbál n2t 
2. n1 fel|próbál n2t n3ra 



fel|pumpál 
1. n1 fel|pumpál n2t 
2. n1 fel|pumpál n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 fel|pumpál n2t n3vel <n3 – eszköz> 

fel|ragaszt 
1. n1 fel|ragaszt n2t 

fel|rak 
1. n1 fel|rak n2t 
2. n1 fel|rak n2t d 
3. n1 fel|rak n2t n2x2 
4. n1 fel|rak n2t n3be 
5. n1 fel|rak n2t n3n 
6. n1 fel|rak n2t n3nek 
7. n1 fel|rak n2t n3ra 
8. n1 fel|rak n2t n3x1 

fel|rémlik 
1. n2 előtt fel|rémlik n1 
2. n2nek úgy fel|rémlik hogy s 

fel|robban 
1. n1 fel|robban 
2. n1 fel|robban d 
3. n1 fel|robban n2től 
4. n1 fel|robban n2x3 

fel|robbant 
1. n1 fel|robbant n2t 
2. n1 fel|robbant n2t n3vel 

fel|sért 
1. n1 fel|sért n2jt n3n <n3 – statikus> 
2. n1 fel|sért n2t 

3. n1 fel|sért n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
4. n1 fel|sért n3nek _a n2jt || n3 v n2jt n1n 

fel|sorakozik 
1. n1 fel|sorakozik 
2. n1 fel|sorakozik n2 alakban 
3. n1 fel|sorakozik n2ben 

fel|sorakoztat 
1. n1 fel|sorakoztat n2t 
2. n1 fel|sorakoztat n2t n3 alakban <n3 – alakzat> 
3. n1 fel|sorakoztat n2t n3be 

fel|sorol 



1. n1 fel|sorol n2t 

fel|szakadozik 
1. n1 fel|szakadozik 
2. n1 fel|szakadozik n2x3 

fel|száll 
1. n1 fel|száll d 
2. n1 fel|száll n2n 
3. n1 fel|száll n2x1 
4. n1 fel|száll n2x2 

fel|számít 
1. n1 fel|számít n2t 
2. n1 fel|számít n2t fejenként 
3. n1 fel|számít n2t fejenként n3ért 
4. n1 fel|számít n2t n3ért 
5. n1 fel|számít n2t személyenként 
6. n1 fel|számít n3nek fejenként n2t 
7. n1 fel|számít n3nek n2t 

fel|szánt 
1. n1 fel|szánt n2t 
2. n1 fel|szánt n2vel 

fel|szed 
1. n1 fel|szed n2t 
2. n1 fel|szed n2t d 
3. n1 fel|szed n2t n3ról 
4. n1 fel|szed n2t n3vel 
5. n1 fel|szed n2t n3x1 
6. n1 fel|szed n2t n3x2 
7. n1 fel|szed n2t n3x3 

fel|szedeget 
1. n1 fel|szedeget n2t 
2. n1 fel|szedeget n2t d 
3. n1 fel|szedeget n2t n3ról 
4. n1 fel|szedeget n2t n3x1 
5. n1 fel|szedeget n2t n3x3 

fel|szegez 
1. n1 fel|szegez n2t 
2. n1 fel|szegez n2t n3ra 
3. n1 fel|szegez n2t n3vel <n3 – anyag> 
4. n1 fel|szegez n2t n3vel <n3 – eszköz> 
5. n1 fel|szegez n3ra n2t 



fel|szerel 
1. n1 fel|szerel n2t 
2. n1 fel|szerel n2t bd 
3. n1 fel|szerel n2t d 
4. n1 fel|szerel n2t n3 mentén 
5. n1 fel|szerel n2t n3n 
6. n1 fel|szerel n2t n3n keresztül 
7. n1 fel|szerel n2t n3n át 
8. n1 fel|szerel n2t n3x1 
9. n1 fel|szerel n2t n3x2 
10. n1 fel|szerel n2t n3x3 

fel|szít 
1. n1 fel|szít n2t 
2. n1 fel|szít n2t <n2 – az ember lelki, érzelmi állapota> 
3. n1 fel|szít n2t n3ben 

fel|szólít 
1. n1 fel|szólít n2t n3be 
2. n1 fel|szólít n2t n3ra 
3. n1 arra fel|szólít n2t hogy s 
4. n1 arra fel|szólít n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében> 

fel|tálal 
1. n1 fel|tálal n2t 
2. n1 fel|tálal n2t <n2 – reggeli, ebéd, vacsora…> 
3. n1 fel|tálal n2t d 
4. n1 fel|tálal n2t n3nek 
5. n1 fel|tálal n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
6. n1 fel|tálal n2t n3x3 

7. n1 fel|tálal n3nek _a ← n2jt 

fel|tálaltat 
1. n1 fel|tálaltat n2t 
2. n1 fel|tálaltat n2t d 
3. n1 fel|tálaltat n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
4. n1 fel|tálaltat n2t n3x3 

fel|támad 
1. n1 fel|támad 
2. n1 fel|támad d 
3. n1 fel|támad n2ben 
4. n1 fel|támad n2x3 

fel|tárul 
1. n1 fel|tárul n2 előtt 

fel|teker 



1. n1 fel|teker n2t 
2. n1 fel|teker n2t n3be <n3 – n2 alakja> 
3. n1 fel|teker n2t n3ra 

fel|tesz 
1. n1 fel|tesz n2ra <n2 – kártyalap> 
2. n1 fel|tesz n2t 
3. n1 fel|tesz n2t a bankba 
4. n1 fel|tesz n2t d 
5. n1 fel|tesz n2t n2x2 
6. n1 fel|tesz n2t n3 közé 
7. n1 fel|tesz n2t n3be 
8. n1 fel|tesz n2t n3ra 
9. n1 fel|tesz n2t n3x2 

10. n1 fel|tesz n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 

fel|tölt 
1. n1 fel|tölt n2t 
2. n1 fel|tölt n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 fel|tölt n2t n3vel <n3 – eszköz> 

fel|tör 
1. n1 fel|tör n2ből 
2. n1 fel|tör n2jt 
3. n1 fel|tör n2t 
4. n1 fel|tör n2t a ra 
5. n1 fel|tör n2x2 

6. n1 fel|tör n3nek _a ← n2jt 

7. n1 fel|tör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

fel|töröl 
1. n1 fel|töröl n2t 
2. n1 fel|töröl n2t n3vel 

fel|túr 
1. n1 fel|túr n2t 
2. n1 fel|túr n2t n3vel 

fel|tűnik 
1. n1 fel|tűnik a nek 
2. n1 fel|tűnik a nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
3. n1 fel|tűnik a nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
4. n1 fel|tűnik a nek kívülről 
5. n1 fel|tűnik a nek külsejét tekintve 
6. n1 fel|tűnik a nek külsőre 
7. n1 fel|tűnik a nek ránézésre 
8. n1 fel|tűnik n2nek 
9. n1 fel|tűnik n2nek || úgy v hogy s (n1 a ) 



10. n1 fel|tűnik n2nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
11. n1 fel|tűnik n2nek kívülről 
12. n1 fel|tűnik n2nek külsejét tekintve 
13. n1 fel|tűnik n2nek külsőre 
14. n1 fel|tűnik n2nek ránézésre 
15. n1 fel|tűnik úgy (hogy) s kívülről 
16. n1 fel|tűnik úgy (hogy) s külsejét tekintve 
17. n1 fel|tűnik úgy (hogy) s külsőre 
18. n1 fel|tűnik úgy (hogy) s ránézésre 
19. n2 előtt fel|tűnik n1 
20. n2nek úgy fel|tűnik hogy s 
21. úgy fel|tűnik hogy s 

fel|tüntet 
1. n1 fel|tüntet n3n n2t 

fel|ugrál 
1. n1 fel|ugrál n2ra 

fel|ugrik 
1. n1 fel|ugrik n2ra 

fel|ül 
1. n1 fel|ül 
2. n1 fel|ül d 
3. n1 fel|ül d <d, n2x – mód, v n2> 
4. n1 fel|ül n2be 
5. n1 fel|ül n2hoz 
6. n1 fel|ül n2ra 
7. n1 fel|ül n2x <d, n2x – mód, v n2> 
8. n1 fel|ül n2x2 

fel|ültet 
1. n1 fel|ültet d2 n2t 
2. n1 fel|ültet d3 n2t 
3. n1 fel|ültet n2t d 
4. n1 fel|ültet n2t n3be 
5. n1 fel|ültet n2t n3ra 
6. n1 fel|ültet n2t n3x2 
7. n1 fel|ültet n3x2 n2t 
8. n1 fel|ültet n3x3 n2t 

fel|vált 
1. n1 fel|vált n2t 
2. n1 fel|vált n2t n3n 
3. n1 fel|vált n2t n3ra 
4. n1t fel|vált n2 



fel|vázol 
1. n1 fel|vázol n2t 

fel|ver 
1. n1 fel|ver n2t 
2. n1 fel|ver n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 fel|ver n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 fel|ver n3ra n2t 

fel|vesz 
1. n1 fel|vesz n2t 
2. n1 fel|vesz n2t ajándékba 
3. n1 fel|vesz n2t d 
4. n1 fel|vesz n2t emlékbe 
5. n1 fel|vesz n2t emlékül 
6. n1 fel|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
7. n1 fel|vesz n2t n3be 
8. n1 fel|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
9. n1 fel|vesz n2t n3ben 
10. n1 fel|vesz n2t n3ből 
11. n1 fel|vesz n2t n3ra 
12. n1 fel|vesz n2t n3ról 
13. n1 fel|vesz n2t n3től 
14. n1 fel|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
15. n1 fel|vesz n2t n3x1 
16. n1 fel|vesz n2t n3x3 

fel|vezet 
1. n1 fel|vezet n2t <n2 személy, saját lábán maga megy> 
2. n1 fel|vezet n2t d 
3. n1 fel|vezet n2t n3x1 n4y2 
4. n1 fel|vezet n2t n3x2 

fel|villan 
1. n1 fel|villan 
2. n1 fel|villan d 
3. n1 fel|villan n2ben 
4. n1 fel|villan n2jben 
5. n1 fel|villan n2n át 
6. n1 fel|villan n2x3 
7. n1j fel|villan n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
8. n1jben fel|villan n2 
9. n1jn fel|villan n2 

10. n1nek _a ← n2j fel|villan 
11. n2 fel|villan n1jben s 

12. n2nek _a ← n1j fel|villan 

fel|visz 



1. n1 fel|visz n2t 
2. n1 fel|visz n2t n3n 
3. n1 fel|visz n2t n3ra 
4. n1 fel|visz n2t n3ra n4vel 
5. n1 fel|visz n2t n3ról 

fel|vizez 
1. n1 fel|vizez n2t 
2. n1 fel|vizez n2t n3vel 

fel|zaklat 
1. n1 fel|zaklat n2t 

felad 
1. n1 felad az asztalra n2t 
2. n1 felad n2t 
3. n1 felad n2t <n2 – reggeli, ebéd, vacsora…> 
4. n1 felad n2t d 
5. n1 felad n2t n3ből 
6. n1 felad n2t n3ként 
7. n1 felad n2t n3n 
8. n1 felad n2t n3nek 
9. n1 felad n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
10. n1 felad n2t n3vel 
11. n1 felad n2t n3x2 
12. n1 felad n2t n3x3 
13. n1 felad n2t n3ért <n3 – cél> 
14. n1 felad n2t v# 

15. n1 felad n3nek _a ← n2jt 
16. n1 felad n3vel szemben n2t 

feladja a reményt 
1. n1 feladja a reményt hogy s 

felágaskodik 
1. n1 felágaskodik 
2. n1 felágaskodik n2ra <n2 – láb, térd> 

felaggat 
1. n1 felaggat n2t 
2. n1 felaggat n2t d 
3. n1 felaggat n2t n3x2 
4. n1 felaggat n2t n3x3 

felajánl 
1. n1 felajánl n3nek n2t 
2. n1 felajánl n3ra n2t 



felakaszt 
1. n1 felakaszt n2t 
2. n1 felakaszt n2t d 
3. n1 felakaszt n2t n3ra 
4. n1 felakaszt n2t n3x2 
5. n1 felakaszt n2t n3x3 

felakasztat 
1. n1 felakasztat n2t 
2. n1 felakasztat n2t n3ra 

feláll 
1. n1 feláll 
2. n1 feláll n2ról 

3. n2nek _a ← n1j feláll 

felállít 
1. n1 felállít n2t 
2. n1 felállít n2t d 
3. n1 felállít n2t n2x3 
4. n1 felállít n2t n3 alapján 
5. n1 felállít n2t n3 szerint 
6. n1 felállít n2t n3ben 
7. n1 felállít n2t n3ből 
8. n1 felállít n2t n3ra alapozva 
9. n1 felállít n2t n3x3 

<szétnyitva> felállít 
1. n1 <szétnyitva> felállít n2t 

félbe|hajt 
1. n1 félbe|hajt d n2t <d, n3 – mód> 
2. n1 félbe|hajt n2t 
3. n1 félbe|hajt n3be n2t <d, n3 – mód> 

félbeszakít 
1. n1 félbeszakít n2t 
2. n1 félbeszakít n2t n3vel 
3. n1 félbeszakít „s” 

felbocsát 
1. n1 felbocsát n2t 
2. n1 felbocsát n2t d 
3. n1 felbocsát n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
4. n1 felbocsát n2t n3ra 
5. n1 felbocsát n2t n3x1 
6. n1 felbocsát n2t n3x2 



felbont 
1. n1 felbont n2t 
2. n1 felbont n2t n3vel 

felborít 
1. n1 felborít n2t 
2. n1 felborít n2t n2vel 

felborul 
1. n1 felborul 
2. n1 felborul n2 miatt 

felborzol 
1. n1 felborzol n2t 
2. n1 felborzol n2t n3ra 

felborzolódik 
1. n1 felborzolódik 

2. n2nek _a ← n1j felborzolódik 

felbőszül 
1. n1 felbőszül 
2. n1 felbőszül conj s <conj – ha, (a)mikor> 
3. n1 felbőszül n2 miatt 
4. n1 felbőszül n2n 
5. n1 felbőszül n2től 

felbukkan 
1. n1 felbukkan 
2. n1 felbukkan d 
3. n1 felbukkan n2x3 

felcsap 
1. n1 felcsap 
2. n1 felcsap d 
3. n1 felcsap n2n 
4. n1 felcsap n2x1 
5. n1 felcsap n2x2 

felcsavar 
1. n1 felcsavar n2t 

felcsigáz 
1. n1 felcsigáz n2t 
2. n1 felcsigáz n2t n3vel 

felcsillan 
1. n1 felcsillan 
2. n1 felcsillan n2jben <n2 – ok> 



3. n1 felcsillan n2től 
4. n1 felcsillan n2től <n2 – ok> 
5. n1j felcsillan<n1 – szem, tekintet> 

6. n2nek _a ← n1j felcsillan 

felderít 
1. n1 felderít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 felderít n2t 

felderül 
1. n1 felderül 
2. n1 felderül n2től 

feldolgoz 
1. n1 feldolgoz n2t 
2. n1 feldolgoz n2t n3 szerint 
3. n1 feldolgoz n2t n3n <n3 – helyhez kötött szerszám, eszköz> 
4. n1 feldolgoz n2t n3nek 
5. n1 feldolgoz n2t n3vel <n3 – mozgatható szerszám, eszköz> 
6. n1 feldolgoz n2t n3vé 
7. n3 feldolgoz n1t 

feldönt 
1. n1 feldönt n2t 
2. n1 feldönt n2t a lábáról 

feldühödik 
1. n1 feldühödik 
2. n1 feldühödik conj s <conj – ha, (a)mikor> 
3. n1 feldühödik n2 miatt 
4. n1 feldühödik n2n 
5. n1 feldühödik n2től 

feled 
1. n1 feled 
2. n1 feled (azt) hogy rel s 
3. n1 feled (azt) hogy s 
4. n1 feled n2t 

feledésbe süllyeszt 
1. n1 feledésbe süllyeszt n2t 

felegyenesedik 
1. n1 felegyenesedik 
2. n1 felegyenesedik magát 
3. n1 felegyenesedik teljes hosszában 

felejt 
1. n1 felejt 



2. n1 felejt (azt) hogy rel s 
3. n1 felejt (azt) hogy s 
4. n1 felejt n2t 
5. n1 felejt n2t d 
6. n1 felejt n2t n3x3 

felel 
1. n1 felel 
2. n1 felel (arra) (hogy) rel s 
3. n1 felel azt hogy s 
4. n1 felel d 
5. n1 felel d <d, n2x – mód, d, n2x – mód> 
6. n1 felel n előtt 
7. n1 felel n2 előtt 
8. n1 felel n2ből 
9. n1 felel n2nek 
10. n1 felel n2ra 
11. n1 felel n2t <n2 – valami, mi, ami, a következők, …> 
12. n1 felel n2vel 
13. n1 felel n2x <d, n2x – mód, d, n2x – mód> 
14. n1 felel s <s – kérdő> 
15. n1 felel „s” 

felél 
1. n1 felél n2t 
2. n1 felél n2t d <n3 – időtartam> 
3. n1 felél n2t n3 alatt <n3 – időtartam> 
4. n1 felél n2t n3ben <n3 – időtartam> 

felel <’hívásra hangot ad’> 
1. n1 felel <’hívásra hangot ad’> 
2. n1 felel <’hívásra hangot ad’> n2ra 
3. n1 felel <’hívásra hangot ad’> „s” 

feléled 
1. n1 feléled 
2. n1 feléled n2ben <n2 – emlékezet, lélek, …> 

felélénkül 
1. n1 felélénkül 

felemel 
1. n1 felemel n3ról n2t 

felemelkedik 
1. n1 felemelkedik 
2. n1 felemelkedik n2ról 



felenged 
1. n1 felenged 
2. n1 felenged n2t 
3. n1 felenged n2t n3x1 
4. n1 felenged n2t n3x2 

felépít 
1. n1 felépít n2t 

felépül 
1. n1 felépül 
2. n1 felépül n2 után 
3. n1 felépül n2n 

felér 
1. n1 felér n2ig n3ról 
2. n1 felér n2ig n3vel 
3. n1 felér n2t 
4. n1 felér n2t n3ról 
5. n1 felér n2t n3vel 

feleségül megy 
1. n1 feleségül megy n2hoz 

feleségül vesz 
1. n1 feleségül vesz n2t 

felesel 
1. n1 felesel 
2. n1 felesel n2vel 

felfed 
1. n1 felfed (azt) (hogy) rel s 
2. n1 felfed (azt) (hogy) rel s n2 előtt 
3. n1 felfed (azt) (hogy) rel s n3nek 
4. n1 felfed n2t 
5. n1 felfed n2t n2 előtt 
6. n1 felfed n2t n3 előtt 
7. n1 felfed n2t n3nek 

felfedez 
1. n1 felfedez (azt) (hogy) rel s 
2. n1 felfedez (azt) hogy s 
3. n1 felfedez n2t 
4. n1 felfedez n2t d 
5. n1 felfedez n2t n3ben 
6. n1 felfedez n2t n3x3 

felfegyverez 



1. n1 felfegyverez n2t 
2. n1 felfegyverez n2t n3vel 

felfegyverkezik 
1. n1 felfegyverkezik 
2. n1 felfegyverkezik magát 
3. n1 felfegyverkezik magát n2vel 
4. n1 felfegyverkezik n2vel 

felfejlődik 
1. n1 felfejlődik 
2. n1 felfejlődik harcra 
3. n1 felfejlődik n2ra 

felfejlődtet 
1. n1 felfejlődtet n2t 
2. n1 felfejlődtet n2t n3be 

felfelé indul 
1. n1 felfelé indul d 
2. n1 felfelé indul n2n 
3. n1 felfelé indul n2n át 
4. n1 felfelé indul n2x1 
5. n1 felfelé indul n2x2 

felfelé megy 
1. n1 felfelé megy d 
2. n1 felfelé megy n2n 
3. n1 felfelé megy n2n át 
4. n1 felfelé megy n2x1 
5. n1 felfelé megy n2x2 

felfeslik 
1. n1 felfeslik 

felfigyel 
1. n1 felfigyel arra (hogy) rel s 
2. n1 felfigyel arra hogy s 
3. n1 felfigyel n2ra 
4. n1 felfigyel n2ra n3ben 

felfog 
1. n1 felfog (azt) (hogy) rel s 
2. n1 felfog n2t 
3. n1 felfog n2t d 
4. n1 felfog n2t n3 alá 
5. n1 felfog n2t n3jnél fogva 
6. n1 felfog n2t n3ként 



7. n1 felfog n2t n3vel 
8. n1 felfog n2t n3x 
9. n2 felfog (azt) hogy s 
10. n2 felfog n1t 

felfordul a gyomra 
1. n1nek felfordul a gyomra 
2. n1nek felfordul a gyomra n2től <n2 – ok> 

felforgat 
1. n1 felforgat n2t 

felforrósodik 

1. n1nek _a ← n2j felforrósodik 
2. n2 felforrósodik n1ben 

felfortyan 
1. n1 felfortyan „s” 

felfúj 
1. n1 felfúj n2t 
2. n1 felfúj n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 felfúj n2t n3vel <n3 – eszköz> 

felfut 
1. n1 felfut 

2. n2nek _a ← n1j felfut 

felfüggeszt 
1. n1 felfüggeszt n2t 

felgöngyöl 
1. n1 felgöngyöl n2t 
2. n1 felgöngyöl n2t n3 alá 

felgyújt 
1. n1 felgyújt n2t 
2. n1 felgyújt n2t n3ben 
3. n1 felgyújt n2t n3n 

felgyullad 
1. n1 felgyullad 
2. n1 felgyullad n2ben 
3. n1 felgyullad n2től 

felgyülemlik 
1. n1 felgyülemlik 
2. n1 felgyülemlik n2ben 
3. n1 felgyülemlik n2x3 



felgyűlik 
1. n1 felgyűlik 
2. n1 felgyűlik n2ben 
3. n1 felgyűlik n2x3 

felgyűr 
1. n1 felgyűr n2t 

felháborít 
1. n1 felháborít n2t 

2. n1 felháborít n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 

3. n1 felháborít n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n1t felháborít (az) hogy s 

felháborodik 
1. n1 felháborodik 
2. n1 felháborodik ( azon ) hogy s 
3. n1 felháborodik ( azért ) hogy s 
4. n1 felháborodik n2ben 
5. n1 felháborodik n2n 
6. n1 felháborodik „s” 

felhagy 
1. n1 felhagy n2vel 
2. n1 felhagy n3vel 

felhajt 
1. n1 felhajt n2ből <n2 – hossza, szélessége> 
2. n1 felhajt n2ből n3ben <n3 – a ruhadarab része> 
3. n1 felhajt n2ből n3t <n3 – mérték> 
4. n1 felhajt n2t 
5. n1 felhajt n2t n3ról 

felhord 
1. n1 felhord n2t n3ra 

2. n1 felhord n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 

felhoz 
1. n1 felhoz n2t 
2. n1 felhoz n2t n3 ellen 
3. n1 felhoz n2t n3ben 
4. n1 felhoz n2t n3hoz 
5. n1 felhoz n2t n3nek 
6. n1 felhoz n2t n3ra 
7. n1 felhoz n2t n3vel szemben 
8. n1 felhoz „s” 

felhúz 



1. n1 felhúz n2t 
2. n1 felhúz n2t n3 alá 

felhúz <’működésen kívül helyez’> 
1. n1 felhúz <’működésen kívül helyez’> n2t 

felhúzódik 
1. n1 felhúzódik 

2. n2nek _a ← n1j felhúzódik 

felidéz 
1. n1 felidéz (az (hogy) rel s 
2. n1 felidéz n2t 
3. n1 felidéz n2t magában 
4. n1 felidéz n2t n3 alapján 

5. n1 felidéz n2t n3ben || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
6. n1 felidéz n2t n3ben <n3 – emlékezet, képzelet, …> 
7. n1 felidéz n2t n3ben <n3 – gondolat, elképzelés, képzelet, …> 
8. n1 felidéz n2t n3ből 

felismer 
1. n1 felismer 
2. n1 felismer (azt) 
3. n1 felismer (azt) (hogy) rel s 
4. n1 felismer (azt) hogy s 
5. n1 felismer (hogy) s 
6. n1 felismer n2t 
7. n1 felismer n2t d 
8. n1 felismer n2t n3 alapján 
9. n1 felismer n2t n3ben 
10. n1 felismer n2t n3ben <n3 – közeg> 
11. n1 felismer n2t n3ról 
12. n1 felismer n2t n3x3 
13. n1 felismer n3t 

felismerni vél 
1. n1 felismerni vél n2ben n3t 
2. n1 felismerni vél n3t 

feliszik 
1. n1 feliszik magába n2t 
2. n1 feliszik n2t 

felizzik 
1. n1 felizzik 
2. n1 felizzik n2ben 
3. n1 felizzik n2jben <n2 – ok> 
4. n1 felizzik n2től 



5. n1 felizzik n2től <n2 – ok> 
6. n1j felizzik<n1 – szem, tekintet> 

7. n2nek _a ← n1j felizzik 

feljegyez 
1. n1 feljegyez n3be n2t 
2. n1 feljegyez n3n n2t 

feljelent 
1. n1 feljelent n2t 
2. n1 feljelent n2t n3n 
3. n1 feljelent n2t n3nál 

feljelentést tesz 
1. n1 feljelentést tesz n2 ügyében 
2. n1 feljelentést tesz n2ról 

feljön 
1. n1 feljön 
2. n1 feljön n2 felett 

feljut 
1. n1 feljut 
2. n1 feljut d 
3. n1 feljut n2n 
4. n1 feljut n2n át 
5. n1 feljut n2x1 
6. n1 feljut n2x2 

felkap 
1. n1 felkap n2t 
2. n1 felkap n2t n3(j)nál fogva 
3. n1 felkap n2t n3ról 
4. n1 felkap n2t n3vel 

felkapaszkodik 
1. n1 felkapaszkodik d 
2. n1 felkapaszkodik n2x2 

felkarol 
1. n1 felkarol n2t 
2. n1 felkarol n2t n3vel 

felkattint 
1. n1 felkattint n2jt 

felkavarodik 
1. n1 felkavarodik 
2. n1 felkavarodik ( azon ) hogy s 



3. n1 felkavarodik ( azért ) hogy s 
4. n1 felkavarodik n2ben 
5. n1 felkavarodik n2n 
6. n1 felkavarodik „s” 

felkel 
1. n1 felkel 
2. n1 felkel n2 ellen 
3. n1 felkel n2ba 
4. n1 felkel n2be 
5. n1 felkel n2ra 
6. n1 felkel n2ról 

felkér 
1. (azt) felkér n2nek (hogy) s 
2. n1 (azt) felkér n2nek (hogy) s 
3. n1 felkér n2t hogy s 

felkeres 
1. n1 felkeres n2t 
2. n1 felkeres n2t d 
3. n1 felkeres n2t n3x3 

felkészít 
1. n1 felkészít n2t 
2. n1 felkészít n2t n3 részére <n3 – többnyire működési terület> 
3. n1 felkészít n2t n3 számára <n3 – többnyire működési terület> 
4. n1 felkészít n2t n3ből 
5. n1 felkészít n2t n3nek <n3 – többnyire működési terület> 
6. n1 felkészít n2t n3ra <n3 – többnyire tevékenység> 

fellángol 
1. n1 fellángol 
2. n1 fellángol n2ben 
3. n1 fellángol n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 

4. n1nek _a ← n2j fellángol 
5. n2 fellángol n1ben 

fellázad 
1. n1 fellázad 
2. n1 fellázad n2 ellen 

felcsigáz 
1. n1 felcsigáz n2t 
2. n1 felcsigáz n2t n3ben 

fellebbent 



1. n1 fellebbent n2t 
2. n1 fellebbent n2t n3ról 

fellebbez 
1. n1 fellebbez 
2. n1 fellebbez n2hoz 

fellép 
1. n1 fellép n2 ellen 
2. n1 fellép n2 előtt 
3. n1 fellép n2 mellett 
4. n1 fellép n2ben 
5. n1 fellép n2ben <n2 – rádió, televízió, …> 
6. n1 fellép n2ként 
7. n1 fellép n2n 
8. n1 fellép n2nek _a szerepében 
9. n1 fellép n2nek _a védelmében 
10. n1 fellép n2nek _az oldalán 
11. n1 fellép n2t n3ben 
12. n1 fellép n2vel 
13. n1 fellép n2ért 

fellobban 
1. n1 fellobban 
2. n1 fellobban n2ben 
3. n1 fellobban n2től [n2 – ok] 

4. n1nek _a ← n2j fellobban 
5. n2 fellobban n1ben 

fellobog 
1. n1 fellobog 
2. n1 fellobog n2től [n2 – ok] 
3. n1 fellobog n2vel 

fellő 
1. n1 fellő n2t 
2. n1 fellő n2t d 
3. n1 fellő n2t n3x1 
4. n1 fellő n2t n3x2 

fellök 
1. n1 fellök n2t 
2. n1 fellök n2t a lábáról 

felmegy 
1. n1 felmegy 
2. n1 felmegy d 
3. n1 felmegy n2n 



4. n1 felmegy n2n át 
5. n1 felmegy n2x1 
6. n1 felmegy n2x2 

felment 
1. n1 felment n2t 
2. n1 felment n2t bíróságilag 
3. n1 felment n2t büntetőjogilag 
4. n1 felment n3 alól n2t 
5. n1 felment n3 miatt n2t 
6. n1 felment n3ből n2t 
7. n1 felment n3től n2t 
8. n1 felment n3ért n2t 

felmér 
1. n1 felmér (az) (hogy) rel s 
2. n1 felmér (azt) hogy s 
3. n1 felmér (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 felmér n2t 

felmerül 
1. n1 felmerül 
2. n1 felmerül d 
3. n1 felmerül n2 előtt <n2 – személy v. lelki szemek, …> 
4. n1 felmerül n2ben <n2 – emlékezet, képzelet, …> 
5. n1 felmerül n2x3 
6. n2 felmerül magát n1vel szemben 
7. n2ben felmerül n1 
8. n2nek n1j felmerül 

felmond 
1. n1 felmond n2t 
2. n1 felmond n2t n3nek 

felmond <leckét> 
1. n1 felmond <leckét> n2ra 
2. n1 felmond <leckét> n2t 

felmondja a szolgálatot 
1. n1 felmondja a szolgálatot 
2. n1 felmondja a szolgálatot n2nek 

felnagyít 
1. n1 felnagyít n2t 
2. n1 felnagyít n2t d 

felnevel 
1. n1 felnevel n2t 



felnéz 
1. n1 felnéz n2ra 

felnő 
1. n1 felnő d 
2. n1 felnő magát n2vé 
3. n1 felnő n2ként 
4. n1 felnő n2vé 
5. n1 felnő n2x3 

felnyílik 
1. n1 felnyílik 

2. n2nek _a ← n1j felnyílik 

felnyit 
1. n1 felnyit n2t 
2. n1 felnyit n2t n3nek 
3. n1 felnyit n2t n3ra 
4. n1 felnyit n2t n3ról 
5. n1 felnyit n2t n3vel 

felold 
1. n1 felold n2t 

2. n1 felold n3nek _a ← n2jt 

feloldódik 
1. n1 feloldódik 
2. n1 feloldódik d 
3. n1 feloldódik n3x3 

felolvas <’sorban megnevez’> 
1. n1 felolvas <’sorban megnevez’> n2t 

feloszlat 
1. n1 feloszlat n2t <n2 – csoport, szervezet> 

felölel 
1. n1 felölel n2t 
2. n1 felölel n2t n3jvel 

felőröl 
1. n1 felőröl n2t 

felpattan 
1. n1 felpattan 
2. n1 felpattan n2jben 
3. n1 felpattan n2n 
4. n1 felpattan n2ra 
5. n1 felpattan n2ról 



6. n1 felpattan n2től 
7. n1 felpattan n2x1 
8. n1 felpattan talpra 

felpiroslik 
1. n1 felpiroslik 

felragad 
1. n1 felragad n2t 
2. n1 felragad n2t n3j közé 
3. n1 felragad n2t n3jbe 
4. n1 felragad n2t n3vel <n3 – kéz, fog, csőr, ujj, …> 

felragyog 
1. n1 felragyog 
2. n1 felragyog n2jben <n2 – ok> 
3. n1 felragyog n2től 
4. n1 felragyog n2től <n2 – ok> 
5. n1j felragyog<n1 – szem, tekintet> 

6. n2nek _a ← n1j felragyog 

felrak 
1. n1 felrak n2t n3ra 

2. n1 felrak n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 

felrakodik 
1. n1 felrakodik 
2. n1 felrakodik n2x2 

felráz 
1. n1 felráz n2t 

félre|fordít 
1. n1 félre|fordít n2t 
2. n1 félre|fordít n2t d 
3. n1 félre|fordít n2t n3 elől 
4. n1 félre|fordít n2t n3x2 

félre|lök 
1. n1 félre|lök n2t 
2. n1 félre|lök n2t d 
3. n1 félre|lök n2t n3vel 
4. n1 félre|lök n2t n3x2 

felrebben 
1. n1 felrebben n2ról 

félrecsap 
1. n1 félrecsap n2t d 



2. n1 félrecsap n2t d n4vel 
3. n1 félrecsap n2t n2ról 
4. n1 félrecsap n2t n2x2 
5. n1 félrecsap n2t n3ról n4vel 
6. n1 félrecsap n2t n3x2 n4vel 

félredob 
1. n1 félredob n2t 
2. n1 félredob n2t n3ról 

félredobál 
1. n1 félredobál n2t 
2. n1 félredobál n2t d 
3. n1 félredobál n2t n3vel 
4. n1 félredobál n2t n3x1 
5. n1 félredobál n2t n3x2 

félrefordít 
1. n1 félrefordít n2jt 

félrefordul 
1. n1 félrefordul 
2. n1 n2x2 

félrefúj 
1. n1 félrefúj n2t d 
2. n1 félrefúj n2t n3x2 

félrehajt 
1. n1 félrehajt n2t 
2. n1 félrehajt n2t d 
3. n1 félrehajt n2t n3 elől 
4. n1 félrehajt n2t n3x2 

félrehúz 
1. n1 félrehúz n2t 
2. n1 félrehúz n2t n3vel 
3. n1 félrehúz n2t n3x1 

félrehúzódik 
1. n1 félrehúzódik 
2. n1 félrehúzódik d 
3. n1 félrehúzódik n3x2 

félrelök 
1. n1 félrelök n2t 
2. n1 félrelök n2t d 
3. n1 félrelök n2t n3vel 
4. n1 félrelök n2t n3x1 



5. n1 félrelök n2t n3x2 

felrémlik 
1. n1 felrémlik n2 előtt <n2 – személy v. lelki szemek, …> 
2. n1 felrémlik n2ben <n2 – emlékezet, képzelet, …> 

felrepül 
1. n1 felrepül 
2. n1 felrepül d 
3. n1 felrepül n2x1 
4. n1 felrepül n2x2 

félrerak 
1. n1 félrerak n2t 
2. n1 félrerak n2t d 
3. n1 félrerak n2t n3x2 

félrerúg 
1. n1 félrerúg n2t 
2. n1 félrerúg n2t d 
3. n1 félrerúg n2t n3x1 
4. n1 félrerúg n2t n3x2 

félresimít 
1. n1 félresimít n2t 
2. n1 félresimít n2t n3vel 
3. n1 félresimít n2t n3x1 

félretesz 
1. n1 félretesz n2t 
2. n1 félretesz n2t d 
3. n1 félretesz n2t n3ra <n3 – cél v. idő> 
4. n1 félretesz n2t n3x2 

félretol 
1. n1 félretol n2t 
2. n1 félretol n2t n3vel 
3. n1 félretol n2t n3x1 

félrevezet 
1. n1 félrevezet 
2. n1 félrevezet n2t 

félrevonul 
1. n1 félrevonul 
2. n1 félrevonul n2 elől 
3. n1 félrevonul n2től 

felró 



1. n1 felró n2nek _a ← n3jt 
2. n1 felró n3t n2nek 

felrobban 
1. n1 felrobban 
2. n1 felrobban n2től 
3. n1 felrobban „s” 

felröppen 
1. n1 felröppen 
2. n1 felröppen d 
3. n1 felröppen n2ról 
4. n1 felröppen n2x1 
5. n1 felröppen n2x2 

felsegít 
1. n1 felsegít n2t 

felsért 
1. n1 felsért n2jt 
2. n1 felsért n2jt n3ben <n3 – rögzített> 
3. n1 felsért n2jt n3n <n3 – rögzített> 
4. n1 felsért n2t n3vel <n3-t n1 szabadon mozgatja> 

5. n1 felsért n3nek _a ← n2jt 

felsiklik 
1. n1 felsiklik n2n 
2. n1 felsiklik n2ra 

felsorakoztat 
1. n1 felsorakoztat n2t <n1 – személy, maga megy> 
2. n1 felsorakoztat n2t d 
3. n1 felsorakoztat n2t n3jnál fogva 
4. n1 felsorakoztat n2t n3n 
5. n1 felsorakoztat n2t n3ra <n3 – cél> 
6. n1 felsorakoztat n2t n3x1 
7. n1 felsorakoztat n2t n3x2 
8. n1 felsorakoztat n2t v# 
9. n1 felsorakoztat n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 

felszabadít 
1. n1 felszabadít n2t 
2. n1 felszabadít n2t d 
3. n1 felszabadít n2t n3x1 
4. n1 felszabadít n3 alól n2t 

felszabadul 
1. n1 felszabadul 



2. n1 felszabadul n2 alól 

felszáguld 
1. n1 felszáguld n2n 
2. n1 felszáguld n2ra 

felszakad 
1. n1 felszakad n2ből <n2 – személy> 
2. n1 felszakad n2jből <n2 – mell, torok, lélek, …> 
3. n1 felszakad n2jról <n2 – mell, torok, lélek, …> 

felszáll 
1. n1 felszáll 
2. n1 felszáll d 
3. n1 felszáll n2n 
4. n1 felszáll n2vel <n2 – menetrendszerű gép, járat> 
5. n1 felszáll n2x1 
6. n1 felszáll n2x2 
7. n1 felszáll n2x3 

felszámol 
1. n1 felszámol n2t 

felszánt 
1. n1 felszánt n2t 

felszed 
1. n1 felszed n2t 
2. n1 felszed n2t n3tól 

felszeg 
1. n1 felszeg n2t 

felszerel 
1. n1 felszerel n2t 
2. n1 felszerel n2t d 
3. n1 felszerel n2t n2x3 
4. n1 felszerel n2t n3nek 
5. n1 felszerel n2t n3vel 

felszikráztat 
1. n1 felszikráztat n2t 

felszippant 
1. n1 felszippant n2t 
2. n1 felszippant n2t n3x1 

felszív 
1. n1 felszív magába n2t 



2. n1 felszív n2t 

felszólal 
1. n1 felszólal n2 előtt 
2. n1 felszólal n2ben 
3. n1 felszólal n2ben <n2 – rádió, televízió, …> 
4. n1 felszólal n2n 
5. n1 felszólal n2nek _a szerepében 
6. n1 felszólal n2vel 

felszolgál 
1. n1 felszolgál n2t 
2. n1 felszolgál n2t d 
3. n1 felszolgál n2t n3nek 
4. n1 felszolgál n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
5. n1 felszolgál n2t n3x3 

6. n1 felszolgál n3nek _a ← n2jt 

felszolgáltat 
1. n1 felszolgáltat n2t 
2. n1 felszolgáltat n2t d 
3. n1 felszolgáltat n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
4. n1 felszolgáltat n2t n3x3 

felszólít 
1. (azt) felszólít n2nek (hogy) s 
2. n1 (azt) felszólít n2nek (hogy) s 
3. n1 felszólít n2t hogy s 

félt 
1. n1 félt n2t 

félt <féltve, gondosan őriz> 
1. n1 félt <féltve, gondosan őriz> n2jt 

feltalál 
1. n1 feltalál n2t 

feltámad 
1. n1 feltámad 
2. n1 feltámad n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 
3. n1 feltámad n2ben <n2 – emlékezet, lélek, …> 

feltár 
1. n1 feltár (azt) (hogy) rel s 
2. n1 feltár (azt) (hogy) rel s n2 előtt 
3. n1 feltár (azt) (hogy) rel s n3nek 
4. n1 feltár (azt) hogy s 



5. n1 feltár n2 előtt n3t 
6. n1 feltár n2t 
7. n1 feltár n2t d 
8. n1 feltár n2t n2 előtt 
9. n1 feltár n2t n3 előtt 
10. n1 feltár n2t n3nek 
11. n1 feltár n2t n3x3 

feltárja lelkét 
1. n1 feltárja lelkét n2 előtt 
2. n1 feltárja lelkét n2nek 

feltárja szívét 
1. n1 feltárja szívét n2 előtt 
2. n1 feltárja szívét n2nek 

feltart 
1. n1 feltart n2t 
2. n1 feltart n2t n3vel 

feltartóztat 
1. n1 feltartóztat n2t 
2. n1 feltartóztat n2t d 
3. n1 feltartóztat n2t n3 közben 
4. n1 feltartóztat n2t n3x3 

feltárul 
1. n1 feltárul 
2. n1 feltárul n2 előtt 

feltárulkozik 
1. n1 feltárulkozik n2 előtt 

feltép 
1. n1 feltép n3t n2jn 

felterjeszt 
1. n1 felterjeszt n2t n3ra 

feltesz 
1. feltesz hogy s <csak többes 1. szem> 
2. ahogy(an) azt feltesz n1 s 
3. n1 feltesz (azt) (hogy) s 
4. n1 feltesz (azt) (hogy) s n3nek 
5. n1 feltesz (azt) hogy s 
6. n1 feltesz (azt) hogy s <s – tagadó> 
7. n1 feltesz n (s)t || n1 v (azt) (hogy) s 
8. n1 feltesz n2t 
9. n1 feltesz n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 



10. n1 feltesz n2t n3nek 
11. n1 feltesz n3nek n2t 
12. n1 feltesz „s” 
13. n1 feltesz „s” n3nek 
14. n3 feltesz n1t d2 
15. n3 feltesz n1t n2x2 

feltételeket szab 
1. n1 feltételeket szab n2nek 

feltételekhez köt 
1. n1 feltételekhez köt n2t 

feltételez 
1. feltételez hogy s <csak többes 1. szem> 
2. n1 feltételez (azt) hogy s 
3. n1 feltételez (azt) hogy s <s – tagadó> 
4. n1 feltételez hogy s 
5. n1 feltételez n2t 
6. n1 feltételez n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
7. n1 feltételez „s” 

feltölt 
1. n1 feltölt n2t n3vel <n2 – tartály, n3 – folyadék, n2 egészen tele van> 

feltör 
1. n1 feltör d 
2. n1 feltör n2ből 
3. n1 feltör n2jt <n4 – a sérülést okozó tárgy, n2 – n1 testrésze> 
4. n1 feltör n2jt a ra 
5. n1 feltör n2t 
6. n1 feltör n2t a ra 
7. n1 feltör n2t n3vel 
8. n1 feltör n2x1 
9. n1 feltör és s 

10. n4 feltör n1nek _a ← n2jt 

11. n4 feltör n1nek _a ← n2jt <n4 – a sérülést okozó tárgy, n2 – n1 testrésze> 

feltör <’erősen megrongál’> 
1. n1 feltör <’erősen megrongál’> n2t 

feltünedezik 
1. n1 feltünedezik 
2. n1 feltünedezik d 
3. n1 feltünedezik n2x1 
4. n1 feltünedezik n2x3 

feltűnik 



1. n1 feltűnik 
2. n1 feltűnik d 
3. n1 feltűnik n2 előtt <n2 – személy v. lelki szemek, …> 
4. n1 feltűnik n2ben <n2 – emlékezet, képzelet, …> 
5. n1 feltűnik n2x1 
6. n1 feltűnik n2x3 

feltüntet 
1. n1 feltüntet n2t 
2. n1 feltüntet n2t a nek 
3. n1 feltüntet n2t a színben 
4. n1 feltüntet n2t n3ben <n3 – szín, fény> 
5. n1 feltüntet n2t n3ként 
6. n1 feltüntet n2t n3nek 
7. n1 feltüntet n2t n3nek <n3 – címzett> 
8. n1 feltüntet n2t n3vel 

feltűr 
1. n1 feltűr n2t 

felugrál 
1. n1 felugrál 
2. n1 felugrál n2jben 
3. n1 felugrál n2től 
4. n1 felugrál n2x1 
5. n1 felugrál talpra 

felugrik 
1. n1 felugrik 
2. n1 felugrik n2jben 
3. n1 felugrik n2ról 
4. n1 felugrik n2től 
5. n1 felugrik n2x1 
6. n1 felugrik talpra 

felügyel 
1. n1 felügyel arra hogy s 
2. n1 felügyel n2ra 

felül|üt 
1. n1 felül|üt n2t 

felülemelkedik 
1. n1 felülemelkedik 
2. n1 felülemelkedik d 
3. n1 felülemelkedik n2x2 
4. n1 felülemelkedik n2x3 



felülkerekedik 
1. n1 felülkerekedik 
2. n1 felülkerekedik n2n 
3. n1 felülkerekedik n2n n3ben 
4. n1 felülkerekedik n3n 

felülmúl 
1. n1 felülmúl n2t 
2. n1 felülmúl n2t a tekintetében <n3 – sajátosság> 
3. n1 felülmúl n2t n3ben <n3 – sajátosság> 
4. n1 felülmúl n2t n3jvel 
5. n1 felülmúl n2t n3nek _a tekintetben <n3 – sajátosság> 
6. n1 felülmúl n2t n3t tekintve <n3 – sajátosság> 

felültet 
1. n1 felültet n2t 

felüt 
1. n1 felüt n2t 

felvág 
1. n1 felvág n2t 
2. n1 felvág n2t n3nek 
3. n1 felvág n2t n3vel 

4. n1 felvág n3nek _a ← n2jt 

felvállal 
1. n1 felvállal n2t 

felvázol 
1. n1 felvázol n2t 
2. n1 felvázol n2t n3n <n3 – arckép, kép, festmény> 

felvázol <többnyire műszaki rajzban> 
1. n1 felvázol <többnyire műszaki rajzban> 
2. n1 felvázol <többnyire műszaki rajzban> n2t 
3. n1 felvázol <többnyire műszaki rajzban> n2t n3be 
4. n1 felvázol <többnyire műszaki rajzban> n2t n3ra 
5. n1 felvázol <többnyire műszaki rajzban> n2t n3vel 

felver 
1. n1 felver n2t 
2. n1 felver n2t d <n3 – időpont> 
3. n1 felver n2t n3ből 
4. n1 felver n2t n3vel 
5. n1 felver n2t n3x <n3 – időpont> 
6. n1t felver n2 

felvértez 



1. n1 felvértez n2t n3vel 

felvesz 
1. n1 felvesz n2be n3t 
2. n1 felvesz n2t 
3. n1 felvesz n2t (azért) hogy s 
4. n1 felvesz n2t (hogy) s 
5. n1 felvesz n2t <n2 – többnyire szokás v. szokványos cselekedet> 
6. n1 felvesz n2t a <d, a – idő, d, a – idő> 
7. n1 felvesz n2t a n3 minőségben 
8. n1 felvesz n2t d 
9. n1 felvesz n2t d <d, a – idő, d, a – idő> 
10. n1 felvesz n2t hogy s 
11. n1 felvesz n2t mint n3 
12. n1 felvesz n2t mint n3t 
13. n1 felvesz n2t n (v#)ra 
14. n1 felvesz n2t n2ra <n3 – cél> 
15. n1 felvesz n2t n3 fölé 
16. n1 felvesz n2t n3be 
17. n1 felvesz n2t n3ként 
18. n1 felvesz n2t n3n 
19. n1 felvesz n2t n3nek 
20. n1 felvesz n2t n3ra 
21. n1 felvesz n2t n3ra <n3 – szalag, lemez> 
22. n1 felvesz n2t n3ról 
23. n1 felvesz n2t n3től 
24. n1 felvesz n2t n3vel 
25. n1 felvesz n2t n3x2 
26. n1 felvesz n2t n3x3 
27. n1 felvesz n2t v# 
28. n1 felvesz n3 közé n2t 
29. n1 felvesz n3be n2t 
30. n1 felvesz n3ból kiinduló n2t 
31. n1 felvesz n3ra n2t 
32. n1 felvesz v# n2t 
33. n1 vn2t n3x2 

felveszi a harcot 
1. n1 felveszi a harcot 

felveszi a kapcsolatot 
1. n1 felveszi a kapcsolatot n2vel 

felveszi a versenyt 
1. n1 felveszi a versenyt n2vel n3ben 

felvet 
1. n1 felvet n2t 



2. n1 felvet n2t <n2 – kérdés, kérvény, per, …> 
3. n1 felvet n2t d 
4. n1 felvet n2t n3ben 
5. n1 felvet n2t n3x 

felvételt nyer 
1. n1 felvételt nyer 
2. n1 felvételt nyer d 
3. n1 felvételt nyer n3x3 

felvetődik 
1. n1 felvetődik 
2. n2 felvetődik magát n1vel szemben 

felvezet 
1. n1 felvezet n2t <n2 – többes> 
2. n1 felvezet n3be n2t 
3. n1 felvezet n3ra n2t 

felvillan 
1. n1 felvillan 
2. n1 felvillan n2ben 
3. n1 felvillan n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 

felvon 
1. n1 felvon n2t 
2. n1 felvon n2t d 
3. n1 felvon n2t n3nek 
4. n1 felvon n2t n3ra 
5. n1 felvon n2t n3ról 
6. n1 felvon n2t n3x3 

felzárkózik 
1. n1 felzárkózik 
2. n1 felzárkózik n2 mögött 
3. n1 felzárkózik n2hoz 

fen 
1. n1 fen n2t 
2. n1 fen n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 fen n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 fen n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

fenn van 
1. n1 fenn van<gyakran időhatározóval> 

fenn|marad 
1. n1 fenn|marad 



2. n1 fenn|marad d 
3. n1 fenn|marad n2ből 
4. n1 fenn|marad n2x3 
5. n2nek fenn|marad n1j 

fenn|tart 
1. n1 fenn|tart magának n2t 
2. n1 fenn|tart n2t 

fennáll 
1. n1 fennáll 
2. n1 fennáll d 
3. n1 fennáll n2 óta 
4. n1 fennáll n2ig 

fennmarad 
1. n1 fennmarad 
2. n1 fennmarad d 
3. n1 fennmarad n2 óta 
4. n1 fennmarad n2ig 
5. n1 n2nál fennmarad 

6. n2nek _a ← n1j fennmarad 

fenntart 
1. n1 fenntart n2t 
2. n1 fenntart n2t <n2 – barátság, ismertség, …> 
3. n2 fenntart n1t <n2 – tulajdonság, cselekvés> 

fény derül <vmire> 
1. n1ra fény derül <vmire> 

fenyeget 
1. n1 fenyeget 
2. n1 fenyeget n2t 
3. n1 fenyeget n2t (azzal) hogy s 
4. n1 fenyeget n2t n3vel 
5. n1 fenyeget n2t n3vel || n1 v n2t azzal hogy s 
6. n1 fenyeget n2t „s” 
7. n1 fenyeget n2vel 
8. n1 fenyeget n3t n2vel 

fenyegetőzik 
1. n1 fenyegetőzik 
2. n1 fenyegetőzik (azzal) hogy s 
3. n1 fenyegetőzik azzal hogy s 
4. n1 fenyegetőzik „s” 

fényesít 



1. n1 fényesít n2t 
2. n1 fényesít n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 fényesít n2t n3vel <n3 – eszköz> 

4. n1 fényesít n3nek _a ← n2jt 

5. n1 fényesít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

fénylik 
1. n1 fénylik 
2. n1 fénylik<n1 – szem, arc> 
3. n1 fénylik d 
4. n1 fénylik n2ben 
5. n1 fénylik n2n 
6. n1 fénylik n2n keresztül 
7. n1 fénylik n2n át 
8. n1 fénylik n2nek a sugaraiban 
9. n1 fénylik n2től 
10. n1 fénylik n2től <n2 – ok> 
11. n1 fénylik n2x2 
12. n1 fénylik n2x3 

13. n1 fénylik n2x3 ⇔~ n2 v n1ben 

14. n1 fénylik n2x3 ⇔~ n2 v n1től 

15. n2nek _a ← n1j fénylik 

16. n3nek _a ← n1j fénylik 

17. n3nek _a ← n1j fénylik n2től 

18. n3nek _a ← n1j fénylik n2től ⇔~ n2 v n3nek _a ← n1jben 

fényt derít 
1. n1 fényt derít n2ra 

<vmilyen> fényt vet <vkire, vmire> 
1. n1 a <vmilyen> fényt vet <vkire, vmire> n2ra 
2. n1 a <vmilyen> fényt vet <vkire, vmire> n2ról 

fér 
1. n1 fér d 
2. n1 fér n2be 
3. n1 fér n2n 
4. n1 fér n2ra 
5. n1 fér n2x2 
6. n1 fér n2x3 
7. n1 fér n3x3 

fér <többnyire tagadó> 

1. (azt) (hogy) rel s fér <többnyire tagadó> n3nek _a ← n2jbe 
2. n1 fér <többnyire tagadó> n2be <n2 – fej> 

3. n1 fér <többnyire tagadó> n3nek _a ← n2jbe 
4. n1jbe fér <többnyire tagadó> (az) (hogy) rel s 



ferde 
1. n1 ferde 
2. n1 ferde a 

ferdén néz 
1. n1 ferdén néz d 
2. n1 ferdén néz n2x2 

férjhez megy 
1. n1 férjhez megy 
2. n1 férjhez megy n2hoz 

fertőtlenít 
1. n1 fertőtlenít n2t 

fertőz 
1. n1 fertőz 
2. n1 fertőz n2t 
3. n1 fertőz n2t n3vel 
4. n1 fertőz n3t n2vel 

fertőzést kap 
1. n1 fertőzést kap 

fest 
1. n1 fest 
2. n1 fest a nek 
3. n1 fest d 
4. n1 fest n2be 
5. n1 fest n2nek 
6. n1 fest n2nek || úgy v mint n2 <néhány n2 esetében> 
7. n1 fest n2ra 
8. n1 fest n2t 
9. n1 fest n2t <n2 – az ábrázolt tárgy v. a létrehozott mű> 
10. n1 fest n2t magában 

11. n1 fest n2t n3ben || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
12. n1 fest n2t n3ben <n3 – gondolat, elképzelés, képzelet, …> 
13. n1 fest n2t n3ben <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
14. n1 fest n2t n3jben <n3 – mű, irodalmi alkotás> 
15. n1 fest n2t n3ként 
16. n1 fest n2t n3nek 
17. n1 fest n2t n3vel <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
18. n1 fest n2vel 
19. n1 fest n2vel <n2 – anyag> 
20. n1 fest n2vel <n2 – festőeszköz> 
21. n1 fest természet után 
22. n1 úgy fest akár n2 
23. n1 úgy fest mint n2 



fésül 
1. n1 fésül n2t 
2. n1 fésül n2t n3vel 

3. n1 fésül n3nek _a ← n2jt 

fésülget 
1. n1 fésülget n2t 
2. n1 fésülget n2t n3vel 

3. n1 fésülget n3nek _a ← n2jt 

feszélyezetten viselkedik; 1. félénk 
1. n1 feszélyezetten viselkedik; 1. félénk n2vel 
2. n1 feszélyezetten viselkedik; 1. félénk n2vel szemben 

feszít 
1. n1 feszít d 
2. n1 feszít magát n2nek 
3. n1 feszít n2nek 
4. n1 feszít n2t 
5. n1 feszít n2t d 
6. n1 feszít n2t n3 mentén 
7. n1 feszít n2t n3n keresztül 
8. n1 feszít n2t n3n át 
9. n1 feszít n2t n3x2 
10. n1 feszít n3jt n2nek 

feszül 
1. n1 feszül n2nek 

fetreng 
1. n1 fetreng 
2. n1 fetreng d 
3. n1 fetreng n2ben 
4. n1 fetreng n2n 
5. n1 fetreng n2x3 

fiadzik 
1. n1 fiadzik n2t 
2. n1 fiadzik n2t <n2 – ikra, állatkölyök> 

ficánkol 
1. n1 ficánkol 
2. n1 ficánkol n2x3 

fickándozik 
1. n1 fickándozik 

figyel 



1. n1 figyel 
2. n1 figyel (arra) (hogy) rel s 
3. n1 figyel (azt) (hogy) rel s 
4. n1 figyel (azt) (hogy) rel s n3n 
5. n1 figyel (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 figyel amint s 
7. n1 figyel n2ra 
8. n1 figyel n2t 
9. n1 figyel n2t d 
10. n1 figyel n2t n3n 
11. n1 figyel n2t n3x3 
12. n1 figyel n2t, n1 v milyen s n2t hajt végre n3 

figyelembe vesz 
1. n1 figyelembe vesz n2t 

figyelemmel kísér 
1. n1 figyelemmel kísér (azt) (hogy) rel s 
2. n1 figyelemmel kísér n2t 

figyelmeztet 
1. n1 figyelmeztet (arra) conj s <conj – hogy, nehogy> 
2. n1 figyelmeztet n2t 
3. n1 figyelmeztet n2t n3ra 
4. n1 figyelmeztet n2t n3ra || n1 v n2t hogy s (n3) <néhány n3 esetében> 
5. n1 figyelmeztet n2t n3től 

fintorgat 
1. n1 fintorgat n2jt 
2. n1 fintorgat n2jt n3ben <n3 – ok> 
3. n1 fintorgat n2jt n3tól <n3 – ok> 

fintorít 
1. n1 fintorít n2jt 
2. n1 fintorít n2jt n3ben <n3 – ok> 
3. n1 fintorít n2jt n3tól <n3 – ok> 

fintorog 
1. n1j fintorog 

2. n1nek _a ← n3j fintorog n2től <n3 – arc, n2 – ok> 

fitogtat 
1. n1 fitogtat n2t 

fityeg 
1. n1 fityeg 
2. n1 fityeg n2n 
3. n1 fityeg n2x3 



fixál 
1. n1 fixál (azt) (hogy) rel s 
2. n1 fixál (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 fixál n2t 
4. n1 fixál „s” 

fizet 
1. n1 fizet 
2. n1 fizet d 
3. n1 fizet n2(k)ben 
4. n1 fizet n2ben 
5. n1 fizet n2ben <n2 – fizetőeszköz> 
6. n1 fizet n2nek 
7. n1 fizet n2nek <n2 – személy v. intézmény> 
8. n1 fizet n2nek n3vel 
9. n1 fizet n2nek n3vel n4ért 
10. n1 fizet n2nál 
11. n1 fizet n2t 
12. n1 fizet n2t <n2 – a vásárolt tárgy, az igénybe vett szolgáltatás> 
13. n1 fizet n2t <n2 – adósság, tartozás> 
14. n1 fizet n2t <n2 – számla, …> 
15. n1 fizet n2t <n2 – érték> 
16. n1 fizet n2vel 
17. n1 fizet n2vel <n2 – fizetőeszköz> 
18. n1 fizet n2x3 
19. n1 fizet n2ért 
20. n1 fizet n2ért n3(j)vel 
21. n1 fizet n2ért n3vel 
22. n1 fizet n3nek n2t 

fodroz 
1. n1 fodroz n2t 
2. n1 fodroz n2t <n2 – többnyire szél> 

fodrozódik 
1. n1 fodrozódik 
2. n1 fodrozódik n2ra 
3. n1 fodrozódik n2től <n2 – ok> 
4. n1 fodrozódik n2vel 

fog 
1. n1 fog 
2. n1 fog d 
3. n1 fog magához n2t 
4. n1 fog n2hoz 
5. n1 fog n2n 
6. n1 fog n2t 
7. n1 fog n2t a hullámon 



8. n1 fog n2t d 
9. n1 fog n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
10. n1 fog n2t n3 alatt 
11. n1 fog n2t n3 alatt n4vel 
12. n1 fog n2t n3 közé <n3 testrész> 
13. n1 fog n2t n3be <n3 – alakzat> 
14. n1 fog n2t n3be <n3 testrész> 
15. n1 fog n2t n3ben 
16. n1 fog n2t n3jnál (fogva) 
17. n1 fog n2t n3jnál (fogva) n4vel 
18. n1 fog n2t n3n 
19. n1 fog n2t n3n n4vel 
20. n1 fog n2t n3nál 
21. n1 fog n2t n3ra 
22. n1 fog n2t n3től 
23. n1 fog n2t n3vel 
24. n1 fog n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
25. n1 fog n2t n3vel/n3ra 
26. n1 fog n2t n3x1 
27. n1 fog n2t n3x2 
28. n1 fog n2t n3x3 
29. n1 fog n2t n3ért 
30. n1 fog n3be n2t 
31. n1 fog n3ra n2t 
32. n1 fog v# 
33. n1 fog v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 
34. n1 d fog 

fog <székrekedést okoz> 
1. n1 fog <székrekedést okoz> 

fog a feje 
1. n1nek fog a feje 

fogad 
1. n1 fogad 
2. n1 fogad (azt) hogy s n3 színe előtt 
3. n1 fogad (azt) hogy s n3ra 
4. n1 fogad a esküvel (azt) hogy s 
5. n1 fogad a esküvéssel (azt) hogy s 
6. n1 fogad azt hogy s 
7. n1 fogad d 
8. n1 fogad hogy s 
9. n1 fogad n2be 
10. n1 fogad n2ig 
11. n1 fogad n2t 
12. n1 fogad n2t (hogy) s 
13. n1 fogad n2t d 



14. n1 fogad n2t d <d, n3 – mód, modor> 
15. n1 fogad n2t hogy s 
16. n1 fogad n2t mint n3t 
17. n1 fogad n2t n (v#)ra 
18. n1 fogad n2t n2ra <n3 – cél> 
19. n1 fogad n2t n3be 
20. n1 fogad n2t n3nek 
21. n1 fogad n2t n3ra 
22. n1 fogad n2t n3vel 
23. n1 fogad n2t n3vel <d, n3 – mód, modor> 
24. n1 fogad n2t n3x 
25. n1 fogad n2t n3x2 
26. n1 fogad n2t n3x3 
27. n1 fogad n2t n3ért 
28. n1 fogad n2t v# 
29. n1 fogad n2től 
30. n1 fogad n2vel hogy s 
31. n1 fogad n2x3 
32. n1 fogad n3be n2t 
33. n1 fogad s 
34. n1 fogad s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
35. n1 fogad s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 

foganatosít 
1. n1 foganatosít n2t 

foglalatoskodik 
1. n1 foglalatoskodik magát n2vel 
2. n1 foglalatoskodik n2vel 

foglalkozást tart 
1. n1 foglalkozást tart n2ról n3nek 

foglalkozik 
1. n1 foglalkozik magát n2vel 
2. n1 foglalkozik n2vel 
3. n1 foglalkozik n2vel <n2 – személy> 

foglalkoztat 
1. n1 foglalkoztat n2t 
2. n1 foglalkoztat n2t n3vel 
3. n1 foglalkoztat n2t n3x3 

fogódzkodik 
1. n1 fogódzkodik n2be 
2. n1 fogódzkodik n2be n3vel 

fogózkodik 



1. n1 fogózkodik n2be 
2. n1 fogózkodik n2be n3vel 

fogy 
1. n1 fogy 
2. n1 fogy d <d, n2 – idő> 
3. n1 fogy n2 alatt <d, n2 – idő> 
4. n1 fogy n2ben <n2 – példány, másolat, …> 
5. n1 fogy n2ra 
6. n1 fogy n2t 
7. n1 fogy n2t n3 alatt <n3 – idő> 
8. n1v n2jben <n2 – ok> 
9. n1v n2től <n2 – ok> 
10. n2nek fogy n1j 

fogyaszt 
1. n1 fogyaszt 
2. n1 fogyaszt n2t 

fogytán van 
1. n1 fogytán van 

fokoz 
1. n1 fokoz n2t 
2. n1 fokoz n2t n2ra 
3. n1 fokoz n2t n3ra 
4. n1 fokoz n2t n3vel 
5. n1 fokoz n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
6. n1 fokoz n3ra n2t 

fokoz <sebességet> 
1. n1 fokoz <sebességet> n2t 
2. n1 fokoz <sebességet> n2t n3ra 

fokozódik 
1. n1 fokozódik 
2. n1 fokozódik n2ig 

foltoz 
1. n1 foltoz 
2. n1 foltoz n3t 

folyat 
1. n1 folyat n2t 
2. n1 folyat n2t n3n 
3. n1 folyat n2t n3ra 

folydogál 
1. n1 folydogál 



folyik 
1. n1 folyik 
2. n1 folyik d 
3. n1 folyik d <d, n2 – mód> 
4. n1 folyik n2 alatt 
5. n1 folyik n2ben 
6. n1 folyik n2ben <n2 – patakok> 
7. n1 folyik n2ből 
8. n1 folyik n2kben <n2 – patak> 
9. n1 folyik n2n 
10. n1 folyik n2n keresztül 
11. n1 folyik n2n végig 
12. n1 folyik n2n át 
13. n1 folyik n2ra 
14. n1 folyik n2x <d, n2 – mód> 
15. n1 folyik n2x1 
16. n1 folyik n2x2 
17. n1 folyik n2x3 
18. n2 folyik d 
19. n2 folyik n1x1 

20. n2nek _a ← n1j folyik 

folyósít 
1. n1 folyósít 
2. n1 folyósít n2t 
3. n1 folyósít n2t n2nek <n3 – cél> 
4. n1 folyósít n2t n3ből 
5. n1 folyósít n2t n3nek 
6. n1 folyósít n2t n3ra <n3 – cél> 

folytat 
1. n1 folytat n2t 
2. n1 folytat n2t n3ig 
3. n1 folytat n2t n3vel 
4. n1 tovább v’ 
5. n1 tovább v’, n1 folytat n (v’)t 
6. n1 továbbra is v’ 

folytatódik 
1. n1 folytatódik 
2. n1 folytatódik d 
3. n1 folytatódik n2ig 

fon 
1. n1 fon n2t 
2. n1 fon n2t <n2 – fészek> 
3. n1 fon n2t n3ből 



fontolgat 
1. n1 fontolgat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 fontolgat (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 fontolgat n2t 

fontolóra vesz 
1. n1 fontolóra vesz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 fontolóra vesz (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 fontolóra vesz n2t 

fordít 
1. n1 fordít 
2. n1 fordít arra hogy s 
3. n1 fordít n2ből 
4. n1 fordít n2jt 
5. n1 fordít n2n 
6. n1 fordít n2ra 
7. n1 fordít n2ról 
8. n1 fordít n2t 
9. n1 fordít n2t d 
10. n1 fordít n2t d <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 
11. n1 fordít n2t n3 ellen 
12. n1 fordít n2t n3 elől 
13. n1 fordít n2t n3 felé 
14. n1 fordít n2t n3 felé n4vel 
15. n1 fordít n2t n3be 
16. n1 fordít n2t n3ben 
17. n1 fordít n2t n3nek 
18. n1 fordít n2t n3nek az irányába 
19. n1 fordít n2t n3nek az irányába n4vel 
20. n1 fordít n2t n3nek n4vel 
21. n1 fordít n2t n3ra 
22. n1 fordít n2t n3ra || n1 v n2t arra hogy s (n3) <néhány n3 esetében> 
23. n1 fordít n2t n3ra <n2 – idő, n3 – tevékenység> 
24. n1 fordít n2t n3ra <n3 – a nyelv neve> 
25. n1 fordít n2t n3vel 
26. n1 fordít n2t n3x2 
27. n1 fordít n2t n3x2 <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 
28. n1 megesz n2t 
29. n1 vn3t n2n 

fordít <’összpontosít’> 
1. n1 fordít <’összpontosít’> n2t 

fordul 
1. n1 fordul 
2. n1 fordul a ra 
3. n1 fordul d 



4. n1 fordul d n3vel 
5. n1 fordul d v 
6. n1 fordul n2 ellen 
7. n1 fordul n2 felé 
8. n1 fordul n2 felé n3vel 
9. n1 fordul n2be <n2 – sor, kör, …> 
10. n1 fordul n2ben <n2 – ok> 
11. n1 fordul n2hoz 
12. n1 fordul n2hoz n3vel 
13. n1 fordul n2hoz n3ért 
14. n1 fordul n2hoz „s” 
15. n1 fordul n2nek 
16. n1 fordul n2nek az irányába 
17. n1 fordul n2nek az irányába n3vel 
18. n1 fordul n2nek n3vel 
19. n1 fordul n2ra 
20. n1 fordul n2ról 
21. n1 fordul n2vel 
22. n1 fordul n2x2 
23. n1 fordul n2x2 n3vel 

24. n1 fordul n2x2 n3vel || n1nek _a ← n3j v n2x2 
25. n1 fordul n2x2 v 
26. n1 fordul n2x3 
27. n1 fordul n3vel n2x2 
28. n1 fordul v 

29. n1nek _a ← n2j fordul n3 felé 
30. n2 fordul d 
31. n2 fordul n3 felé 
32. n2 fordul n3x2 

fordulatot tesz 
1. n1 a fordulatot tesz 

fordulatot vesz 
1. n1 a fordulatot vesz 

forgat 
1. n1 forgat 
2. n1 forgat n2jt 
3. n1 forgat n2t 
4. n1 forgat n2t <n2 – szem> 
5. n1 forgat n2t n3ben 
6. n1 forgat n2t n3vel 
7. n1 forgat n2t n3x 

forgolódik 
1. n1 forgolódik 
2. n1 forgolódik n2ben <n2 – kör, társaság, környezet, rendszerint jelzővel> 



3. n1 forgolódik n2k között 

formába önt 
1. n1 formába önt n2t 

formál 
1. n1 formál n2t 
2. n1 formál n2t n3ben <n3 – irodalmi mű> 

formát ölt 
1. n1 formát ölt 
2. n2ben formát ölt n1 

3. n3nek _a ← n2jben formát ölt n1 

formáz 
1. n1 formáz n2t 
2. n1 formáz n2t n3ből 

forog 
1. n1 forog 
2. n1 forog d 
3. n1 forog n2 alatt 
4. n1 forog n2 körül 
5. n1 forog n2ben <n2 – kör, társaság, környezet, rendszerint jelzővel> 
6. n1 forog n2k között 
7. n1 forog n2nben 
8. n1 forog n2x3 

forr 
1. n1 forr 
2. n1 forr d 
3. n1 forr n2ben 
4. n1 forr n2x3 

forral 
1. n1 forral n2t 
2. n1 forral n2t n3 számára 
3. n1 forral n2t n3nek 

forrong 
1. n1 forrong 
2. n1 forrong n2ben 

forróság önt el 
1. forróság önt el n1t n2től <n2 – ok> 

fortyog 
1. n1 fortyog n2jben 



foszlik 
1. n1 foszlik 

fosztogat 
1. n1 fosztogat 
2. n1 fosztogat d 
3. n1 fosztogat n2x3 

földet ér 
1. n1 földet ér 
2. n1 földet ér d 
3. n1 földet ér n3x3 

földre tesz 
1. n1 földre tesz n2t 
2. n1 földre tesz n2t d 
3. n1 földre tesz n2t n3x3 

fölébe kerül 
1. n1 fölébe kerül n2nek 

főz 
1. n1 főz 
2. n1 főz d 
3. n1 főz n2ből n3t 
4. n1 főz n2t 
5. n1 főz n2t n3ből 

6. n1 főz n2t n3ből ⇔~ n1 v n2t n3nek <n2 – étel v. a fogás általános megnevezése: 
első, második, harmadik fogás, húsétel, édesség, …> 

7. n1 főz n2t n3ből ⇔~ n1 v n2t n3ra <n2 – étel v. a fogás általános megnevezése: 
első, második, harmadik fogás, húsétel, édesség, …> 
8. n1 főz n3ből <n2 – étel v. fogás, n3 – élelmiszer> 

fricskáz 

1. n1 fricskáz n2nek _a ← n3jt 

2. n1 fricskáz n2nek _a ← n3jt <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát felületként 
értelmezzük> 

3. n1 fricskáz n2nek _a ← n4jt n3vel 
4. n1 fricskáz n2t n3n 
5. n1 fricskáz n2t n4be n3vel 
6. n1 fricskáz n2t n4n n3vel 

friss erőt ad 
1. n1 friss erőt ad n2nek 

frissít 
1. n1 frissít n2t 



<vmilyen> frizurát csinál 
1. n1 a – v n2nek <a 

fröcsköl 
1. n1 fröcsköl 
2. n1 fröcsköl d 
3. n1 fröcsköl n2ben 
4. n1 fröcsköl n2t 
5. n1 fröcsköl n2t n3x2 
6. n1 fröcsköl n2t n3x2 || n1 v n2vel n3t 
7. n1 fröcsköl n2vel n3t 
8. n1 fröcsköl n2x1 
9. n1 fröcsköl n2x2 

fröcsög 
1. n1 fröcsög 
2. n1 fröcsög d 
3. n1 fröcsög n2ben 
4. n1 fröcsög n2jből 
5. n1 fröcsög n2x1 
6. n1 fröcsög n2x2 

fúj 
1. n1 fúj 
2. n1 fúj (azt) hogy s 
3. n1 fúj azt hogy s n3nek 
4. n1 fúj d 
5. n1 fúj d1 
6. n1 fúj d2 
7. n1 fúj n2be 
8. n1 fúj n2ra 
9. n1 fúj n2t 
10. n1 fúj n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <egyes n2-k esetében> 
11. n1 fúj n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
12. n1 fúj n2t d 
13. n1 fúj n2t n3hoz 
14. n1 fúj n2t n3nek 
15. n1 fúj n2t n3ra 
16. n1 fúj n2t n3x2 
17. n1 fúj n2x1 
18. n1 fúj n2x2 
19. n1 fúj „s” 
20. n1 fúj „s” n3nek 

fúr 
1. n1 fúr n2be n3jt 
2. n1 fúr n2t 
3. n1 fúr n2t n3x3 



furakodik 
1. n1 furakodik d 
2. n1 furakodik n2n keresztül 
3. n1 furakodik n2x2 
4. n1 d 
5. n1 n2x1 

furdal 
1. n1 furdal n2t 

fut 
1. n1 fut 
2. n1 fut a irányból 
3. n1 fut a oldal felől 
4. n1 fut a oldalról 
5. n1 fut d 
6. n1 fut egymást n2ben 
7. n1 fut n2 elől 
8. n1 fut n2 hosszat <n2 – idő> 
9. n1 fut n2 között 
10. n1 fut n2 mellett 
11. n1 fut n2 mentén 
12. n1 fut n2 nyomában 
13. n1 fut n2 után 
14. n1 fut n2ben 
15. n1 fut n2ből 

16. n1 fut n2jt n3n’ n1nek _a ← n2j v n3n 
17. n1 fut n2n 
18. n1 fut n2n (végig) 
19. n1 fut n2n <n2 – hely> 
20. n1 fut n2n keresztül 
21. n1 fut n2n végig 
22. n1 fut n2n át 
23. n1 fut n2ra 
24. n1 fut n2ra <n2 – cél> 
25. n1 fut n2t 
26. n1 fut n2t <n2 – idő> 
27. n1 fut n2t <n2 – távolság> 
28. n1 fut n2t n3 alatt <n3 – idő> 
29. n1 fut n2től 
30. n1 fut n2x1 
31. n1 fut n2x1 n3x2 
32. n1 fut n2x1 n3y2 
33. n1 fut n2x2 
34. n1 fut n2x3 
35. n1 fut n2ért <n2 – cél> 
36. n1 fut v# 
37. n1 fut v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 



fut <’megtesz vmekkora utat’> 
1. n1 fut <’megtesz vmekkora utat’> n2t <n2 – távolság> 
2. n1 fut <’megtesz vmekkora utat’> n2t n3 alatt <n3 – idő> 

<visszafelé> fut 
1. n1 <visszafelé> fut d <az észlelő mozgásban van> 
2. n1 <visszafelé> fut n2x2 <az észlelő mozgásban van> 

futballozik 
1. n1 futballozik 
2. n1 futballozik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 futballozik n2t 

futja 
1. n1ből futja n2hoz 
2. n1ből futja n2ra 
3. n1ből futja n2ra <n2 – idő> 
4. n2nek futja n1ből <v – v a, v – vhab> 
5. n2nek futja n1j <v – v a, v – vhab> 

futkározik 
1. n1 futkározik 
2. n1 futkározik d 
3. n1 futkározik n2 mentén 
4. n1 futkározik n2 nyomában 
5. n1 futkározik n2 után 
6. n1 futkározik n2ben 
7. n1 futkározik n2n 
8. n1 futkározik n2n át 
9. n1 futkározik n2ra <n2 – cél> 
10. n1 futkározik n2x1 n3x2 
11. n1 futkározik n2x2 
12. n1 futkározik n2x3 

futkos 
1. n1 futkos 
2. n1 futkos d 
3. n1 futkos n2 mellett 
4. n1 futkos n2 mentén 
5. n1 futkos n2 nyomában 
6. n1 futkos n2 után 
7. n1 futkos n2ben 
8. n1 futkos n2n 
9. n1 futkos n2n át 
10. n1 futkos n2ra <n2 – cél> 
11. n1 futkos n2x1 n3x2 
12. n1 futkos n2x1 n3y2 
13. n1 futkos n2x2 



14. n1 futkos n2x3 

futtat 
1. n1 futtat n2t 

fuvaroz 
1. n1 fuvaroz n2t 
2. n1 fuvaroz n2t d 
3. n1 fuvaroz n2t n3ben <n3 – közlekedési eszköz> 
4. n1 fuvaroz n2t n3n 
5. n1 fuvaroz n2t n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
6. n1 fuvaroz n2t n3n át 
7. n1 fuvaroz n2t n3ra <n3 – cél> 
8. n1 fuvaroz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
9. n1 fuvaroz n2t n3x1 
10. n1 fuvaroz n2t n3x2 
11. n1 fuvaroz n2t v# 
12. n1 fuvaroz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 

függ 
1. n1 függ d 
2. n1 függ n2n 
3. n1 függ n2től 
4. n1 függ n2x3 
5. n1től függ (az) (hogy) s 

fülled 
1. n1 fülled 

fürdet 
1. n1 fürdet n2t n3ben 

fürdik 
1. n1 fürdik 
2. n1 fürdik d 
3. n1 fürdik n2ben 
4. n1 fürdik n2x3 
5. n1 fürdik n3ben 

fűrészel 
1. n1 fűrészel 
2. n1 fűrészel n2t 
3. n1 fűrészel n2vel 

füstbe megy 
1. n1 füstbe megy 

füstöl 
1. n1 füstöl v2vel 



fűt 
1. n1 fűt 
2. n1 fűt d 
3. n1 fűt n2t 
4. n1 fűt n2t n3vel 
5. n1 fűt n2vel 
6. n1t fűt n2t 

füttyent 
1. n1 füttyent n2t 

fütyörészik 
1. n1 fütyörészik n2t 

fütyül 
1. n1 fütyül 
2. n1 fütyül mint n2 
3. n1 fütyül n2 módjára 
4. n1 fütyül n2jt 
5. n1 fütyül n2t 
6. n1 fütyül n2x3 
7. n1 fütyül n2ért 

fűz 
1. n1 fűz n2t 
2. n1 fűz n2t n3be 
3. n1 fűz n2t n3hoz 
4. n1 fűz n3t n2hoz 

fűződik 
1. n1 fűződik n2hoz 
2. n1 n3jben fűződik n2hoz 

3. n3nek _a ← n1j fűződik n2hoz 
  



G 
gabalyodik 

1. n1 gabalyodik n2be 

gáncsol 
1. n1 gáncsol n2t 
2. n1 gáncsol n2t n3ben 

3. n1 gáncsol n2t n3ben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

garantál 
1. n1 garantál (azt) hogy s 
2. n1 garantál (azt) hogy s n3nek 
3. n1 garantál n2t 
4. n1 garantál n2t n3nek 

garázdálkodik 
1. n1 garázdálkodik 

gátat szab 
1. n1 gátat szab n2nek 

gátol 
1. n1 gátol n2t 

gazdagabb lesz 
1. n1 gazdagabb lesz n2vel 

gazdagabbá tesz 
1. n1 gazdagabbá tesz n2t 

gazdaggá tesz 
1. n1 gazdaggá tesz n2t 

gazdagít 
1. n1 gazdagít n2t 
2. n1 gazdagít n2t n3vel 

3. n1 gazdagít n2t n3vel ⇔~ n3 v n1nek _a ← n2jt 

gazdagodik 
1. n1 gazdagodik n2vel 

gazdálkodik 
1. n1 gazdálkodik n2vel d 
2. n1 gazdálkodik n2vel n3x 

gázol 



1. n1 gázol n2t 
2. n1 gázol n2t n3vel 

gépel 
1. n1 gépel 
2. n1 gépel n2n 
3. n1 gépel n2t 

gépel <’írógépen ír’> 
1. n1 gépel <’írógépen ír’> n2t 

gépesít 
1. n1 gépesít n2t 

gitározik 
1. n1 gitározik 
2. n1 gitározik n2t 

gombászik 
1. n1 gombászik 
2. n1 gombászik n2ért <n2 – cél> 

gombolyít 
1. n1 gombolyít n2t 
2. n1 gombolyít n2t n3be <n3 – n2 alakja> 
3. n1 gombolyít n2t n3ra 

gomolyog 
1. n1 gomolyog 
2. n1 gomolyog d 
3. n1 gomolyog n2 mentén 
4. n1 gomolyog n2ben 
5. n1 gomolyog n2kben <n2 – fok> 
6. n1 gomolyog n2n át 
7. n1 gomolyog n2x1 
8. n1 gomolyog n2x2 
9. n1 gomolyog n2x3 

gondja van 
1. n1 gondja van n2ra 

gondját viseli 
1. n1 gondját viseli n2nek 

gondol 
1. mit gondol s <s – kérdő> 
2. n1 (azt) gondol hogy s 
3. n1 gondol 
4. n1 gondol (azt) hogy s 



5. n1 gondol ahogyan s 
6. n1 gondol arra hogy s 
7. n1 gondol azt hogy s 
8. n1 gondol d 
9. n1 gondol hogy s <többnyire tagadáskor> 
10. n1 gondol mint s 
11. n1 gondol n2nek (azt) hogy s 
12. n1 gondol n2ra 
13. n1 gondol n2t a nek 

14. n1 gondol n2t a nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 

15. n1 gondol n2t a nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
16. n1 gondol n2t d 
17. n1 gondol n2t n3nek 

18. n1 gondol n2t n3nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 

19. n1 gondol n2t n3nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
20. n1 gondol n2vel 
21. n1 gondol v# 
22. n1 gondol úgy hogy s 
23. n1 hogy nem gondol n2vel 
24. n1 mit gondol (hogy) rel s <csak kérdéskor, csak kérdéskor> 

gondol vele 
1. n1 miért nem gondol vele 

<vmilyen> gondolattal játszik 
1. n1 <vmilyen> gondolattal játszik 
2. n1nek az a <vmilyen> gondolattal játszik hogy s 

gondolkodik 
1. n1 gondolkodik 
2. n1 gondolkodik d 
3. n1 gondolkodik n2ben 
4. n1 gondolkodik n2vel 

gondoskodik 
1. n1 gondoskodik arról hogy s 
2. n1 gondoskodik magát 
3. n1 gondoskodik magát n2 miatt 
4. n1 gondoskodik n2ról 

gondot visel 
1. n1 gondot visel n2ra 

gondoz 



1. n1 gondoz n2t 

gondozatlan 
1. n1 gondozatlan a 

gorombáskodik 
1. n1 gorombáskodik 

görbít 
1. n1 görbít n2t 
2. n1 görbít n2t n3vel <n3 – n1 testrésze v. eszköz> 

gördül 
1. n1 gördül 
2. n1 gördül n2ben 
3. n1 gördül n2ből 
4. n1 gördül n2n 
5. n1 gördül n2n végig 
6. n1 gördül n2n át 
7. n1 gördül n2ra 
8. n1 gördül n2x1 
9. n1 gördül n2x2 

gratulál 
1. n1 gratulál n2nek 
2. n1 gratulál n2nek n3 alkalmából 
3. n1 gratulál n2nek n3hoz 

guggol 
1. n1 guggol 
2. n1 guggol d 
3. n1 guggol d <v n2> 
4. n1 guggol n2ben 
5. n1 guggol n2n 
6. n1 guggol n2n <n2 – testrész> 
7. n1 guggol n2x <v n2> 
8. n1 guggol n2x3 
9. n1v n2nál 

gúnyolódik 
1. n1 gúnyolódik 
2. n1 gúnyolódik n2n 
3. n1 gúnyolódik n2vel 

gurul 
1. n1 gurul 
2. n1 gurul d 
3. n1 gurul n2 alatt 



4. n1 gurul n2ben 
5. n1 gurul n2n 
6. n1 gurul n2ra 
7. n1 gurul n2x1 
8. n1 gurul n2x3 

  



Gy 
gyakorol 

1. n1 gyakorol n2t 
2. n1 gyakorol n2t n3ra 

gyalogol 
1. n1 gyalogol n2t <n2 – távolság> 
2. n1 gyalogol n2t n3 alatt <n3 – idő> 

gyanít 
1. n1 gyanít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 gyanít (azt) (hogy) rel s n3 alapján 
3. n1 gyanít (azt) (hogy) rel s n3ből 
4. n1 gyanít (azt) hogy s 
5. n1 gyanít (azt) hogy s n3 alapján 
6. n1 gyanít (azt) hogy s n3ből 
7. n1 gyanít n2 n3 alapján 
8. n1 gyanít n2 n3ből 
9. n1 gyanít n2t 
10. n1 gyanít n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 

gyanúsít 
1. n1 gyanúsít n2t 
2. n1 gyanúsít n2t n3vel 

gyarapít 
1. n1 gyarapít n2t 
2. n1 gyarapít n2t n3vel 

3. n1 gyarapít n2t n3vel ⇔~ n3 v n1nek _a ← n2jt 

gyarapodik 
1. n1 gyarapodik n2vel 

gyarapszik 
1. n1 gyarapszik a táplálékon 
2. n1 gyarapszik n2t 
3. n1 gyarapszik n2x n3t <n2 – idő, időtartam> 

gyárt 
1. n1 gyárt n2t 
2. n1 gyárt n2t n3ben 
3. n1 gyárt n2t n3ből 
4. n1 gyárt n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
5. n1 gyárt n2t n3n 



6. n1 gyárt n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 

gyáva 
1. n1 gyáva 
2. n1 gyáva a 
3. n1 gyáva a v# 

gyáváskodik 
1. n1 gyáváskodik v# 

gyengéden bánik <vkivel> 
1. n1 gyengéden bánik <vkivel> n2vel 

gyengélkedik 
1. n1 gyengélkedik 

gyengít 
1. n1 gyengít n2t 

gyengül 
1. n1 gyengül 
2. n1 gyengül a ra 
3. n1 gyengül n2ben 
4. n1 gyengül n2ra 
5. n1 gyengül n2x <n2 – időszak> 
6. n1 gyengül n3ról n2ra 
7. n1nek _az _ára gyengül<<n1 – áru> 
8. n1nek _az _ára gyengül n1 – ár v 

gyilkol 
1. n1 gyilkol n2t 

gyógyít 
1. n1 gyógyít n2t 
2. n1 gyógyít n2t <n2 – élőlény v. vmely szerv betegsége> 
3. n1 gyógyít n2t n3vel 
4. n1 gyógyít n2t n3vel <n3 – betegség> 
5. n1 gyógyít n2t n3vel <n3 – orvosság, gyógyeszköz> 

6. n1 gyógyít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 beteg, sérült szerve> 
7. n1 gyógyít n3nek _a n2jt 

gyógyíttat 
1. n1 gyógyíttat n2t 
2. n1 gyógyíttat n2t n3vel <n3 – a gyógyító személy> 

gyógyul 
1. n1 gyógyul 
2. n1 gyógyul n2 után 
3. n1 gyógyul n2n 



gyomormosást alkalmaz 
1. n1 gyomormosást alkalmaz 

gyorsít 
1. n1 gyorsít n2t 
2. n1 gyorsít n2t n3ra 

gyöngyözik 
1. n1 gyöngyözik 
2. n1 gyöngyözik n2x3 

gyönyörködik 
1. n1 gyönyörködik n2ben 

gyönyörködtet 
1. n1 gyönyörködtet n2t <n2 – szem, fül> 

gyötör 
1. n1 gyötör n2t 
2. n1 gyötör n2t <n1 – betegség, állapot – szomjúság, éhség, lelkiismeret-furdalás, 
kétség, …> 
3. n1 gyötör n2t n3(j)vel 
4. n1 gyötör n2t n3vel 
5. n2 gyötör n1t 

gyötrődik 
1. n1 gyötrődik 
2. n1 gyötrődik n2 miatt <n2 – többnyire névm.> 
3. n1 gyötrődik n2től <n2 – ok, fizikai állapot> 
4. n1 gyötrődik n2ért <n2 – többnyire névm.> 

győz 
1. n1 győz 
2. n1 győz d 
3. n1 győz n2ben 
4. n1 győz n2n 
5. n1 győz n2t 
6. n1 győz n2x 
7. n1 győz n2x3 
8. n1 győz n3vel szemben 
9. n1 nem győz v# 

győzedelmeskedik 
1. n1 győzedelmeskedik n2 felett 
2. n1 győzedelmeskedik n2 felett n3ben 
3. n1 győzedelmeskedik n2n 
4. n1 győzedelmeskedik n2n n3ben 
5. n1 győzedelmeskedik n2t 



győzedelmeskedik. 3. felülkerekedik 
1. n1 győzedelmeskedik. 3. felülkerekedik 
2. n1 győzedelmeskedik. 3. felülkerekedik n2ben 
3. n1 győzedelmeskedik. 3. felülkerekedik n2x3 

győzködik 
1. n1 győzködik n2t „s” 
2. n1 győzködik „s” 

gyújt 
1. n1 gyújt 
2. n1 gyújt n2ra 
3. n1 gyújt n2t 
4. n1 gyújt n2t d 
5. n1 gyújt n2t n3ben 
6. n1 gyújt n2t n3x3 

gyúl 
1. n1 gyúl 
2. n1 gyúl n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 
3. n1 gyúl n2n 
4. n1j gyúl n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
5. n1jben gyúl n2 
6. n1jn gyúl n2 

7. n1nek _a ← n2j gyúl 

8. n2nek _a ← n1j gyúl 

gyűjt 
1. n1 gyűjt n2t 
2. n1 gyűjt n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 gyűjt n2t <n2 – tároló> 
4. n1 gyűjt n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
5. n1 gyűjt n2t d 
6. n1 gyűjt n2t fejenként 
7. n1 gyűjt n2t n3be 
8. n1 gyűjt n2t n3be <n2 – tárgy, n3 – tároló> 
9. n1 gyűjt n2t n3be <n3 – alakzat> 
10. n1 gyűjt n2t n3hoz 
11. n1 gyűjt n2t n3ra 
12. n1 gyűjt n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
13. n1 gyűjt n2t n3ra <n3 – évszak> 
14. n1 gyűjt n2t n3ról 
15. n1 gyűjt n2t n3től 
16. n1 gyűjt n2t n3x2 
17. n1 gyűjt n2t n3x3 
18. n1 gyűjt n3ben n2t 

19. n1 n3nek _a ← n2jt 



gyűjtöget 
1. n1 gyűjtöget n2t 
2. n1 gyűjtöget n2t n3hoz 

gyűl(ik) 
1. n1 gyűl(ik)<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
2. n1 gyűl(ik) d 
3. n1 gyűl(ik) n2be 
4. n1 gyűl(ik) n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
5. n1 gyűl(ik) n2ra <n2 – rendezvény> 
6. n1 gyűl(ik) n2stul 
7. n1 gyűl(ik) n2x3 

gyülekezik 
1. n1 gyülekezik 
2. n1 gyülekezik<n1 – többes v. csoport> 
3. n1 gyülekezik<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
4. n1 gyülekezik d 
5. n1 gyülekezik n2be 
6. n1 gyülekezik n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
7. n1 gyülekezik n2ben 
8. n1 gyülekezik n2kbe 
9. n1 gyülekezik n2ra <n2 – rendezvény> 
10. n1 gyülekezik n2stul 
11. n1 gyülekezik n2x1 
12. n1 gyülekezik n2x2 
13. n1 gyülekezik n2x3 
14. n1 gyülekezik n3x3 
15. n1 gyülekezik v# 
16. n1 gyülekezik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

gyülekeztet 
1. n1 gyülekeztet n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
2. n1 gyülekeztet n2t d 
3. n1 gyülekeztet n2t n3be 
4. n1 gyülekeztet n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
5. n1 gyülekeztet n2t n3x3 

gyűlik 
1. n1 gyűlik 
2. n1 gyűlik<n1 – többes v. csoport> 
3. n1 gyűlik d 
4. n1 gyűlik n2kbe 
5. n1 gyűlik n2x1 
6. n1 gyűlik n2x2 
7. n1 gyűlik n3x3 
8. n1 gyűlik v# 
9. n1 gyűlik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 



gyűlöl 
1. n1 gyűlöl n2t 
2. n1 gyűlöl n2t n3j miatt <n3 – n2 tulajdonsága v. cselekedete> 
3. n1 gyűlöl n2t n3jért <n3 – n2 tulajdonsága v. cselekedete> 

gyűrődik 
1. n1 gyűrődik n2be 
2. n1 gyűrődik n2be <n2 – alakzat> 
3. n1 gyűrődik n2x3 

  



H 
háborgat 

1. n1 háborgat n2t 
2. n1n háborgat n2t n3vel 

háborog 
1. n1 háborog 
2. n1 háborog ( azon ) hogy s 
3. n1 háborog ( azért ) hogy s 
4. n1 háborog n2 ellen 
5. n1 háborog n2ben 
6. n1 háborog n2n 
7. n1 háborog „s” 

háborút visel 
1. n1 háborút visel n2ért 

háborúzik 
1. n1 háborúzik 
2. n1 háborúzik n2vel 
3. n1 háborúzik n2ért 

habozik 
1. n1 habozik 
2. n1 habozik hogy s <s – kérdő> 
3. n1 habozik n2 között 
4. n1 habozik n2 és n3 között 
5. n1 habozik n2ben 
6. n1 habozik n2t illetően 

hadakozik 
1. n1 hadakozik 
2. n1 hadakozik n2vel 
3. n1 hadakozik n2ért 

hadonászik 
1. n1 hadonászik n2vel 

hagy 
1. n1 hagy d n2t n3ra <n3 – időtartam> 
2. n1 hagy d n3ra <n3 – cél> 
3. n1 hagy maga után n2t 
4. n1 hagy n2t 
5. n1 hagy n2t d 



6. n1 hagy n2t d n3 számára 
7. n1 hagy n2t d n3nek 
8. n1 hagy n2t d v# 
9. n1 hagy n2t d v# || n1 v n2t d (v#)ra <néhány v# esetében> 
10. n1 hagy n2t hogy s 
11. n1 hagy n2t maga mögött 
12. n1 hagy n2t maga után 
13. n1 hagy n2t n3 között 
14. n1 hagy n2t n3 nélkül 
15. n1 hagy n2t n3ben 
16. n1 hagy n2t n3n 
17. n1 hagy n2t n3n kívül 
18. n1 hagy n2t n3nek 
19. n1 hagy n2t n3ra 
20. n1 hagy n2t n3től 
21. n1 hagy n2t n3x3 
22. n1 hagy n2t v# 
23. n1 hagy n4ra n2t n3ra 
24. n1 hagy n4x3 n2t n3ra <n3 – időtartam> 

hagy <örökül> 
1. n1 hagy <örökül> n2t 
2. n1 hagy <örökül> n2t n3ra 

hagy <végrendeletileg örökséget> 
1. n1 hagy <végrendeletileg örökséget> n2t n3ra 

hagy elszaporodni 
1. n1 hagy elszaporodni n2t 

hagy nyerni 
1. n1 hagy nyerni 
2. n1 hagy nyerni n2t 

hagyatkozik 
1. n1 hagyatkozik magát n2ra 
2. n1 hagyatkozik n2ra 

hahotázik 
1. n1 hahotázik 
2. n1 hahotázik n2n 
3. n1 úgy hahotázik hogy s 

hajat vág 
1. n1 hajat vág 
2. n1 hajat vág n2nek 
3. n1 hajat vág n3nek 
4. n1 a – v n2nek 



hajbókol 
1. n1 hajbókol 
2. n1 hajbókol n2 előtt 
3. n1 hajbókol n2nek 

hajigál 
1. n1 hajigál n2t 
2. n1 hajigál n2t d 
3. n1 hajigál n2t n2x2 
4. n1 hajigál n2t n3nek 
5. n1 hajigál n2t n3ra 
6. n1 hajigál n2t n3vel 
7. n1 hajigál n2t n3x1 
8. n1 hajigál n2t n3x2 
9. n1 hajigál n2t n3x3 
10. n1 hajigál n2vel n3t 

hajít 
1. n1 hajít n2t 
2. n1 hajít n2t d 
3. n1 hajít n2t n2x2 
4. n1 hajít n2t n3be 
5. n1 hajít n2t n3nek 
6. n1 hajít n2t n3ra 
7. n1 hajít n2t n3x1 
8. n1 hajít n2t n3x2 
9. n1 hajít n3 felé n2t 
10. n1 hajít n3 irányába n2t 

hajladozik 
1. n1 hajladozik 
2. n1 hajladozik d <d, n2 – mélyén, földig> 
3. n1 hajladozik magát 
4. n1 hajladozik n2ben 
5. n1 hajladozik n2ig <d, n2 – mélyén, földig> 
6. n1 hajladozik n2től <n2 – ok> 

hajlik 
1. n1 hajlik n2 fölé 
2. n1 hajlik n2ra 

hajlít 
1. n1 hajlít n2t 
2. n1 hajlít n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
3. n1 hajlít n2t n3hoz 
4. n1 hajlít n2t n3ig 
5. n1 hajlít n2t n3vel <n3 – n1 testrésze v. eszköz> 



hajlít <’hajlítással készít> 
1. n1 hajlít <’hajlítással készít> n2t 

hajókázik 
1. n1 hajókázik n2n 

hajol 
1. n1 hajol 
2. n1 hajol d <d, n2 – mélyén, földig> 
3. n1 hajol magát 
4. n1 hajol n2 fölé 
5. n1 hajol n2hoz 
6. n1 hajol n2ig <d, n2 – mélyén, földig> 
7. n1 hajol n3vel n2hoz 

hajózik 
1. n1 hajózik 
2. n1 hajózik d 
3. n1 hajózik mint n2 <n2 – beosztás> 
4. n1 hajózik n2 mentén 
5. n1 hajózik n2 nyomában 
6. n1 hajózik n2ként <n2 – beosztás> 
7. n1 hajózik n2n 
8. n1 hajózik n2x1 
9. n1 hajózik n2x2 
10. n1 hajózik n2x3 

hajszol 
1. n1 hajszol n2t 
2. n1 hajszol n2t d 
3. n1 hajszol n2t hogy s 
4. n1 hajszol n2t n3be 
5. n1 hajszol n2t n3ben 
6. n1 hajszol n2t n3n 
7. n1 hajszol n2t n3n keresztül 
8. n1 hajszol n2t n3n át 
9. n1 hajszol n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 hajszol n2t n3vel 
11. n1 hajszol n2t n3x1 
12. n1 hajszol n2t n3x2 
13. n1 hajszol n2t n3ért <n3 – cél> 
14. n1 hajszol n2t v 
15. n1 hajszol n3be n2t 

hajt 
1. ap n1 hajt n3 mellett 
2. n1 hajt 
3. n1 hajt d 



4. n1 hajt d n2t <d, n3 – mód> 
5. n1 hajt n2 mellett 
6. n1 hajt n2n 
7. n1 hajt n2t 
8. n1 hajt n2t <n2 – közlekedési eszköz> 
9. n1 hajt n2t d 
10. n1 hajt n2t n3 előtt 
11. n1 hajt n2t n3be <n3 – cél> 
12. n1 hajt n2t n3ben 
13. n1 hajt n2t n3ig 
14. n1 hajt n2t n3n 
15. n1 hajt n2t n3n keresztül 
16. n1 hajt n2t n3n át 
17. n1 hajt n2t n3ra <n3 – cél> 
18. n1 hajt n2t n3vel 
19. n1 hajt n2t n3x1 
20. n1 hajt n2t n3x2 
21. n1 hajt n2t v# 
22. n1 hajt n2t v# <n3 – cél> 
23. n1 hajt n2vel <n2 – az irányítás eszköze> 
24. n1 hajt n2x2 
25. n1 hajt n3 felett n2t 
26. n1 hajt n3 fölé n2t 
27. n1 hajt n3be n2t 
28. n1 hajt n3be n2t <d, n3 – mód> 

hajtat 
1. n1 hajtat n2n <n2 – hely> 
2. n1 hajtat n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
3. n1 hajtat n2x2 

hajtogat 
1. n1 hajtogat (azt) hogy s 
2. n1 hajtogat azt hogy s n3nek 
3. n1 hajtogat n2t 
4. n1 hajtogat n2t (azt) hogy s n3 előtt 
5. n1 hajtogat n2t (azt) hogy s n3nek 
6. n1 hajtogat n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <egyes n2-k esetében> 
7. n1 hajtogat n2t <n2 – a magáét> 
8. n1 hajtogat n2t n3nek 
9. n1 hajtogat s 
10. n1 hajtogat „s” 
11. n1 hajtogat „s” n3nek 

hal 
1. n1 hal a n2t 

hál 



1. n1 hál 
2. n1 hál d 
3. n1 hál n2x3 

halad 
1. a (d/n2x1) n1 halad n2 mellett 
2. ap n1 halad n3 mellett 
3. n1 halad 
4. n1 halad d 
5. n1 halad n2 között 
6. n1 halad n2 mellett 
7. n1 halad n2 mentén 
8. n1 halad n2 mögött 
9. n1 halad n2 nyomában 
10. n1 halad n2 szerint <n2 – menetrend, időterv> 
11. n1 halad n2ben 
12. n1 halad n2ben <n2 – haladási mód> 
13. n1 halad n2ig 
14. n1 halad n2n 
15. n1 halad n2n keresztül 
16. n1 halad n2n végig 
17. n1 halad n2n át 
18. n1 halad n2nek _a nyomában 
19. n1 halad n2vel 
20. n1 halad n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 
21. n1 halad n2x1 
22. n1 halad n2x2 
23. n1 halad n2x3 
24. n1 halad v# 
25. n1 halad v# n2t v# – cél 
26. n1 halad ügetve 

halad <vízen> 
1. n1 halad <vízen> 
2. n1 halad <vízen> d 
3. n1 halad <vízen> n2 után 
4. n1 halad <vízen> n2ben <n2 – úszásnem> 
5. n1 halad <vízen> n2jn 
6. n1 halad <vízen> n2n 
7. n1 halad <vízen> n2n <n2 – úszásnem> 
8. n1 halad <vízen> n2n át 
9. n1 halad <vízen> n2vel 
10. n1 halad <vízen> n2vel <n2 – úszásnem> 
11. n1 halad <vízen> n2x2 
12. n1 d 
13. n1 n2x1 

halandzsázik 



1. n1 halandzsázik 
2. n1 halandzsázik n2n 

halászik 
1. n1 halászik n2t n3ben 
2. n1 halászik n2t v 
3. n1 halászik v 

halaszt 
1. n1 halaszt n2t 
2. n1 halaszt n2t n3ra 
3. n1 halaszt n2t n3ra <n3 – időpont> 
4. n1 halaszt n2t n3ról 
5. n1 halaszt n2t n3vel <n3 – időtartam> 

hálát ad 
1. n1 hálát ad n2nek 
2. n1 hálát ad n2nek hogy s 
3. n1 hálát ad n2nek n3ért 

haldoklik 
1. n1 haldoklik 

hall 
1. n1 hall (azt) (hogy) rel s 
2. n1 hall (azt) (hogy) rel s a fülével <a – saját, a – saját> 
3. n1 hall (azt) (hogy) rel s n3től 
4. n1 hall (azt) conj s <conj – hogy, amint> 
5. n1 hall (azt) conj s <conj – hogy, amint, amikor> 
6. n1 hall (azt) conj s a fülével <a – saját, a – saját> 
7. n1 hall (azt) conj s n3től 
8. n1 hall (azt) hogy s <tagadáskor v. kérdéskor> 
9. n1 hall<n2 – fül> 
10. n1 hall n2ra <n2 – fül> 
11. n1 hall n2ról 
12. n1 hall n2ról n3től 
13. n1 hall n2t 
14. n1 hall n2t <n2 – információ v. vkinek a neve> 
15. n1 hall n2t a fülével <a – saját, a – saját> 
16. n1 hall n2t n3től 
17. n1 hall s <csak 2 sz, kérdő, többnyire jelen idő, csak 2 sz, kérdő, többnyire jelen 
idő> 
18. n1 hall s <s – kérdő> 

hallat 
1. n1 hallat n2ról 

hallatszik 



1. n1 hallatszik 
2. n1 hallatszik d 
3. n1 hallatszik d n3ig 
4. n1 hallatszik d1 
5. n1 hallatszik d3 
6. n1 hallatszik n2 alatt 
7. n1 hallatszik n2ben <n2 – főleg hideg> 
8. n1 hallatszik n2hoz 
9. n1 hallatszik n2ig 
10. n1 hallatszik n2től 
11. n1 hallatszik n2től <n2 – ok> 
12. n1 hallatszik n2x1 
13. n1 hallatszik n2x1 n3ig 
14. n1 hallatszik n2x3 
15. n1 hallatszik n3n <n2 – főleg hideg> 

hallgat 
1. n1 hallgat 
2. n1 hallgat ahogy s 
3. n1 hallgat amint s 
4. n1 hallgat n2ra 
5. n1 hallgat n2ról 
6. n1 hallgat n2t 
7. n1 hallgat n2t d 
8. n1 hallgat n2t n3n 
9. n1 hallgat n2t n3nél 
10. n1 hallgat n2t n3x3 

hallgat <’nem beszél’, ’nem szól’> 
1. n1 hallgat <’nem beszél’, ’nem szól’> 

hallgatózik 
1. n1 hallgatózik 

halódik 
1. n1 halódik 

halogat 
1. n1 halogat n2t 
2. n1 halogat n2t n3ra <n3 – időpont> 
3. n1 halogat n2t n3vel <n3 – időtartam> 

hálóz 
1. n1 hálóz n2t 

halványul 
1. n1 halványul 
2. n1 halványul d 



3. n1 halványul n2x3 

hamarkodik 
1. n1 hamarkodik 
2. n1 hamarkodik n2t 

hamisan énekel 
1. n1 hamisan énekel 

hámlik 
1. n1 hámlik 

hámoz 
1. n1 hámoz n2t 
2. n1 hámoz n2t n3től 
3. n1 hámoz n2t n3vel 
4. n1 hámoz n3t 

hamukázik 
1. n1 hamukázik 

hancúrozik 
1. n1 hancúrozik 
2. n1 hancúrozik d 
3. n1 hancúrozik n2vel 
4. n1 hancúrozik n2x3 

hangol 
1. n1 hangol n2ra 
2. n1 hangol n2t 
3. n1 hangol n2t jóindulatra n3 iránt 
4. n1 hangol n2t n3 ellen 
5. n1 hangol n2t n3ra 

hangoskodik 
1. n1 hangoskodik 

hangot ad 
1. n1 hangot ad 

hangsúlyoz 
1. n1 hangsúlyoz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 hangsúlyoz (azt) hogy s 
3. n1 hangsúlyoz n2t 

hangzik 
1. n1 hangzik 
2. n1 hangzik d 
3. n1 hangzik d1 



4. n1 hangzik d3 
5. n1 hangzik n2t 
6. n1 hangzik n2x1 
7. n1 hangzik n2x3 
8. n1n n2t hangzik n3 
9. n1t hangzik n2 <n2 – óra> 

hány 
1. n1 hány n2jt 
2. n1 hány n2t 
3. n1 hány n2t d 
4. n1 hány n2t n3nek 
5. n1 hány n2t n3vel 
6. n1 hány n2t n3x1 
7. n1 hány n2t n3x2 

hány <kalászos növény a fejét> 
1. n1 hány <kalászos növény a fejét> n2t 

hanyatlik 
1. n1 hanyatlik 
2. n1 hanyatlik n2ben 
3. n1 hanyatlik n2ra 
4. n1 hanyatlik n2től <n2 – ok> 
5. n1 hanyatlik n2x <n2 – időszak> 

6. n1 hanyatlik n3nek _a ← n2be 

7. n1 hanyatlik n3nek _a ← n2jra 

8. n1 hanyatlik n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

9. n2nek _a ← n1j hanyatlik 

hányingere van 
1. n1nek hányingere van 
2. n1nek hányingere van n2től <n2 – ok> 

hánykolódik 
1. n1 hánykolódik 
2. n1 hánykolódik d 
3. n1 hánykolódik n2ben <n2 – állapot> 
4. n1 hánykolódik n2n 
5. n1 hánykolódik n2x1 n3y2 
6. n1 hánykolódik n2x2 
7. n1 hánykolódik n2x3 
8. n1n hánykolódik n2ben <n2 – beteges állapot> 

hányódik 
1. n1 hányódik d 
2. n1 hányódik n2x3 



haragszik 
1. n1 haragszik 
2. n1 haragszik conj s <conj – hogy, ha (a)mikor> 
3. n1 haragszik n2 miatt 
4. n1 haragszik n2ra 
5. n1 haragszik n2ra n3 miatt 
6. n1 haragszik n2ra n3ért 
7. n1 haragszik n2ért 

harangoz 
1. n1 harangoz 
2. n1 harangoz n2ben 
3. n1 harangoz n2ra 
4. n1 harangoz n2t 
5. n1 harangoz n2t n3nek 
6. n1 harangoz n2vel 

harap 
1. n1 harap<n1 – hal> 
2. n1 harap n2 mellé n3t 
3. n1 harap n2ra <n2 – csalétek> 
4. n1 harap n2t 
5. n1 harap n2t n3 mellé 

harap vmit 
1. n1 harap vmit 

harapdál 
1. n1 harapdál n2t 

harcba száll 
1. n1 harcba száll n2vel 

harcol 
1. n1 harcol 
2. n1 harcol n2 ellen 
3. n1 harcol n2jig 
4. n1 harcol n2vel 
5. n1 harcol n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 harcol n2vel || n1 és n2 v egymással 
7. n1 harcol n2vel n3ben 
8. n1 harcol n2ért 
9. n1 harcol n3 ellen 
10. n3nek _a n1j harcol n2jvel <n1 és n2 – érzés> 

hárít 
1. n1 hárít n2t 
2. n1 hárít n2t d 



3. n1 hárít n2t n3vel 
4. n1 hárít n2t n3x1 
5. n1 hárít n2t n3x2 

6. n1 hárít n3nek _a ← n2jt 

harmonikázik 
1. n1 harmonikázik 
2. n1 harmonikázik n2t 

harsog 
1. n1 harsog 
2. n1 harsog azt hogy s 
3. n1 harsog d 
4. n1 harsog n2x3 

hárul 
1. n1 hárul n2ra <n1 – felelősség, kötelezettség, gond, …> 
2. n1 hárul n2ra n3ként 

hasal 
1. n1 hasal 
2. n1 hasal n2n 

hasít 
1. n1 hasít n2be 
2. n1 hasít n2t 
3. n1 hasít n2t n3ra <n3 – többnyire darab, karika, …> 
4. n1 hasít n2t n3ra <n3 – többnyire rész, szelet, …> 
5. n1 hasít n2t n3vel <n3 – eszköz> 

6. n1 hasít n3nek _a ← n2jbe 

hasogat 
1. n1 hasogat n2jt 
2. n1 hasogat n2t 
3. n1 hasogat n2t n3be 
4. n1 hasogat n2t n3ra 
5. n1 hasogat n2t n3vel 

6. n1 hasogat n3nek _a ← n2jt 
7. n1j hasogat 
8. n1j hasogat n2től 
9. n2 hasogat n1t 

10. n2nek _a ← n1j hasogat 

hasonlít 
1. n1 hasonlít n2hoz 
2. n1 hasonlít n2ra 

használ 



1. n1 használ 
2. n1 használ n2 ellen 
3. n1 használ n2t 
4. n1 használ n2t a célokra 
5. n1 használ n2t hogy s 
6. n1 használ n2t n3 céljára 
7. n1 használ n2t n3ben 
8. n1 használ n2t n3hoz 
9. n1 használ n2t n3nek 
10. n1 használ n2t n3nek a megfékezésére 
11. n1 használ n2t n3ra 
12. n1 használ n2t n3vel szemben 

használ <vmit vmilyen célra használ, fordít> 
1. n1 használ <vmit vmilyen célra használ, fordít> n2t 
2. n1 használ <vmit vmilyen célra használ, fordít> n2t n3ra 

hasznára válik 
1. n1 n2nek _a hasznára válik 

hat 
1. n1 hat d 
2. n1 hat n2jra 
3. n1 hat n2ra 
4. n1 hat n2ra n3vel 

5. n1 hat n2ra n3vel || n1nek _a ← n2j v n2ra 

6. n1 hat n2t n3vel || n1nek _a ← n2j v n2ra 
7. n2 hat n1ra 

hatalma alá von 
1. n1 hatalma alá von n2t 
2. n1 n3nek _a hatalma alá von n2t 

hatalmába kerít 
1. n1 hatalmába kerít n2t 

hatalmában tart 
1. n1 hatalmában tart n2t 

hatalomra tör 
1. n1 hatalomra tör n2t 

hatályon kívül helyez 
1. n1 hatályon kívül helyez n2t 

határoz 
1. n1 határoz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 határoz (azt) (hogy) s 



3. n1 határoz (úgy) (hogy) rel s 
4. n1 határoz (úgy) (hogy) s 
5. n1 határoz d <n2 – névmás, …> 
6. n1 határoz n2t <n2 – névmás, …> 
7. n1 úgy határoz hogy s 
8. n1 úgy határoz hogy s d 
9. n1 úgy határoz hogy s n2vel 

határozatot hoz 
1. n1 olyan határozatot hoz hogy s 
2. n1 olyan határozatot hoz hogy s d 
3. n1 olyan határozatot hoz hogy s n2vel 

hatása alatt tart 
1. n1 hatása alatt tart n2t 

hatással van 
1. n1 hatással van n2jra 
2. n1 hatással van n2ra 
3. n1 hatással van n2ra n3vel 

hatol 
1. n1 hatol d 
2. n1 hatol n2be 
3. n1 hatol n2n 
4. n1 hatol n2n keresztül 
5. n1 hatol n2n át 
6. n1 hatol n2x1 
7. n1 hatol n2x2 
8. n1 d 
9. n1 n2x1 

hátrább húzódik 
1. n1 hátrább húzódik 
2. n1 hátrább húzódik n2nek _a környékéről 
3. n1 hátrább húzódik n2től 

hátra|marad 
1. n1 hátra|marad 
2. n1 hátra|marad d 
3. n1 hátra|marad n2 között 
4. n1 hátra|marad n2ből 
5. n1 hátra|marad n2ig 
6. n1 hátra|marad n2jben <n2 – szív, lélek, …> 
7. n1 hátra|marad n2x3 
8. n1 n2ben hátra|marad<n2 – személy> 
9. n1 nem hátra|marad mint v# 
10. n1 nem hátra|marad n2 számára mint n3 



11. n1 nem hátra|marad n2 számára v# 
12. n1 nem hátra|marad n2nek mint n3 
13. n1 nem hátra|marad n2nek v# 
14. n2nek n1j hátra|marad<n2 – személy> 

hátracsap 
1. n1 hátracsap n2t 
2. n1 hátracsap n2t n3hoz 
3. n1 hátracsap n2t n3vel 

hátracsavar 
1. n1 hátracsavar n2t d 
2. n1 hátracsavar n2t n3x2 

3. n1 hátracsavar n4nek _a ← n2jt d 

4. n1 hátracsavar n4nek _a ← n2jt n3x2 

hátrafordul 
1. n1 hátrafordul 
2. n1 hátrafordul d v 
3. n1 hátrafordul n2ra 
4. n1 hátrafordul n2vel 
5. n1 hátrafordul n2x2 v 
6. n1 hátrafordul v 

hátrahagy 
1. n1 hátrahagy n2t 
2. n1 hátrahagy n2t n3ra 

hátrahajlít 
1. n1 hátrahajlít n2t 
2. n1 hátrahajlít n2t d 
3. n1 hátrahajlít n2t n3 elől 
4. n1 hátrahajlít n2t n3x2 

hátrál 
1. n1 hátrál 
2. n1 hátrál d 
3. n1 hátrál n2 alatt <n2 – ok> 
4. n1 hátrál n2 elől 
5. n1 hátrál n2 előtt 
6. n1 hátrál n2ben <n2 – ok> 
7. n1 hátrál n2n 
8. n1 hátrál n2n keresztül 
9. n1 hátrál n2n át 
10. n1 hátrál n2ra 
11. n1 hátrál n2ra <n2 – ok> 
12. n1 hátrál n2ra <n2 – távolság> 
13. n1 hátrál n2ról 



14. n1 hátrál n2t 
15. n1 hátrál n2t <n2 – távolság> 
16. n1 hátrál n2től 
17. n1 hátrál n2x1 
18. n1 hátrál n2x2 
19. n1 hátrál n2x3 

hátralép 
1. n1 hátralép 
2. n1 hátralép d 
3. n1 hátralép n2ról 
4. n1 hátralép n2t 
5. n1 hátralép n2től 
6. n1 hátralép n2x2 

hátranéz 
1. n1 hátranéz 
2. n1 hátranéz n2ra 

hátrapillant 
1. n1 hátrapillant 
2. n1 hátrapillant n2ra 

hátratekint 
1. n1 hátratekint 
2. n1 hátratekint n2ra 

hátratesz 
1. n1 hátratesz n2t 

hátravet 
1. n1 hátravet 
2. n1 hátravet n2t 
3. n1 hátravet n2t d 
4. n1 hátravet n2t n3vel 
5. n1 hátravet n2t n3x1 
6. n1 hátravet n2t n3x2 

hátrébb lép 
1. n1 hátrébb lép 

háttérbe szorít 
1. n1 háttérbe szorít n2t 

háttérbe szorul 
1. n1 háttérbe szorul 
2. n1 háttérbe szorul n2vel szemben 

háttérbe szorul 



1. n1 háttérbe szorul 

haza|ad 
1. n1 haza|ad n2t 
2. n1 haza|ad n2t d 
3. n1 haza|ad n2t n3x2 

hazaenged <kit-kit más-más helyre> 
1. n1 hazaenged <kit-kit más-más helyre> n2t 
2. n1 hazaenged <kit-kit más-más helyre> n2t <n2 – többes v. gyűjtő> 

hazahoz 
1. n1 hazahoz 
2. n1 hazahoz n2t d 
3. n1 hazahoz n2t n3ben 
4. n1 hazahoz n2t n3jnál fogva 
5. n1 hazahoz n2t n3n 
6. n1 hazahoz n2t n3n át 
7. n1 hazahoz n2t n3ra <n3 – cél> 
8. n1 hazahoz n2t n3x2 
9. n1 hazahoz n2t v# 
10. n1 hazahoz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
11. n1 vn1 hazahoz n2t d 
12. n1 vn1 hazahoz n2t n3x1 

hazahurcol 
1. n1 hazahurcol n2t 
2. n1 hazahurcol n2t d 
3. n1 hazahurcol n2t n3ben 
4. n1 hazahurcol n2t n3n 
5. n1 hazahurcol n2t n3n keresztül 
6. n1 hazahurcol n2t n3n át 
7. n1 hazahurcol n2t n3x1 
8. n1 hazahurcol n2t n3x2 

hazakísér 
1. n1 hazakísér n2t 
2. n1 hazakísér n2t <n2 – többes> 

hazaküld 
1. n1 hazaküld n2t 
2. n1 hazaküld n2t d 
3. n1 hazaküld n2t n3x1 
4. n1 hazaküld n2t n3x2 

hazamegy <ki-ki a maga helyére> 
1. n1 hazamegy <ki-ki a maga helyére> 
2. n1 hazamegy <ki-ki a maga helyére><n1 – többes v. gyűjtő> 



3. n1 hazamegy <ki-ki a maga helyére> d 
4. n1 hazamegy <ki-ki a maga helyére> n2x2 

házat épít 
1. n1 házat épít d 
2. n1 házat épít n2x3 

hazatér 
1. n1 hazatér 
2. n1 hazatér d 
3. n1 hazatér mint n2 
4. n1 hazatér n2ként 
5. n1 hazatér n2n 
6. n1 hazatér n2n keresztül 
7. n1 hazatér n2n át 
8. n1 hazatér n2x1 
9. n1 hazatér n2x2 
10. n1 hazatér v# 

hazavisz 
1. n1 hazavisz 
2. n1 hazavisz n2t d 
3. n1 hazavisz n2t n3ben 
4. n1 hazavisz n2t n3jnál fogva 
5. n1 hazavisz n2t n3n 
6. n1 hazavisz n2t n3n át 
7. n1 hazavisz n2t n3ra <n3 – cél> 
8. n1 hazavisz n2t n3x2 
9. n1 hazavisz n2t v# 
10. n1 hazavisz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
11. n1 vn1 hazavisz n2t d 
12. n1 vn1 hazavisz n2t n3x1 

házkutatást tart 
1. n1 házkutatást tart n3nál 

hazudik 
1. n1 hazudik 
2. n1 hazudik (azt) hogy s 
3. n1 hazudik azt hogy s 
4. n1 hazudik n2nek 
5. n1 hazudik n2ről 
6. n1 hazudik n2t illetően 
7. n1 hazudik „s” 

hazudozik 
1. n1 hazudozik 
2. n1 hazudozik azt hogy s 



3. n1 hazudozik n2nek 

heged 
1. n2 heged 

hegyez 
1. n1 hegyez n2t 
2. n1 hegyez n2t n3vel 

helyesel 
1. n1 helyesel n2t 

helyet foglal 
1. n1 helyet foglal 

helyettesít 
1. n1 helyettesít n2t n3vel 

helyez 
1. n1 helyez magához n2t hogy s 
2. n1 helyez magának n2t 
3. n1 helyez n2 alapján 
4. n1 helyez n2 alá 
5. n1 helyez n2 miatt 
6. n1 helyez n2t 
7. n1 helyez n2t d 
8. n1 helyez n2t d n4vel <n4 – távolság> 
9. n1 helyez n2t n3 alá 
10. n1 helyez n2t n3 mellé 
11. n1 helyez n2t n3 mellé n4-i minőségben 
12. n1 helyez n2t n3 mellé n4ként 
13. n1 helyez n2t n3 mellé n4nek 
14. n1 helyez n2t n3be 
15. n1 helyez n2t n3be n4-i minőségben 
16. n1 helyez n2t n3be n4ként 
17. n1 helyez n2t n3be n4nek 
18. n1 helyez n2t n3hoz 
19. n1 helyez n2t n3hoz n4-i minőségben 
20. n1 helyez n2t n3hoz n4ként 
21. n1 helyez n2t n3hoz n4nek 
22. n1 helyez n2t n3nek 
23. n1 helyez n2t n3ra 
24. n1 helyez n2t n3ra n4-i minőségben 
25. n1 helyez n2t n3ra n4ként 
26. n1 helyez n2t n3ra n4nek 
27. n1 helyez n2t n3x1 
28. n1 helyez n2t n3x2 
29. n1 helyez n2t n3x2 n4vel <n4 – távolság> 



30. n1 helyez n2t n3x3 
31. n1 helyez n2t n3ért 
32. n1 helyez n3 alá n2t 
33. n1 helyez n3t n2 alá 

helyeztet 
1. n1 helyeztet n2t n3 mellé 
2. n1 helyeztet n2t n3 mellé n4-i minőségben 
3. n1 helyeztet n2t n3 mellé n4ként 
4. n1 helyeztet n2t n3 mellé n4nek 
5. n1 helyeztet n2t n3be 
6. n1 helyeztet n2t n3be n4-i minőségben 
7. n1 helyeztet n2t n3be n4ként 
8. n1 helyeztet n2t n3be n4nek 
9. n1 helyeztet n2t n3hoz 
10. n1 helyeztet n2t n3hoz n4-i minőségben 
11. n1 helyeztet n2t n3hoz n4ként 
12. n1 helyeztet n2t n3hoz n4nek 
13. n1 helyeztet n2t n3ra 
14. n1 helyeztet n2t n3ra n4-i minőségben 
15. n1 helyeztet n2t n3ra n4ként 
16. n1 helyeztet n2t n3ra n4nek 

hellyel kínál 
1. n1 hellyel kínál n2t 

helyreáll 

1. n1nek _a ← n2j helyreáll 

helyreállít 
1. n1 helyreállít n2t 
2. n1 helyreállít n2t n3x3 

helyrehoz 
1. n1 helyrehoz n2t 

helyreigazít 
1. n1 helyreigazít „s” 

helyrejön 
1. n1 helyrejön 

hempereg 
1. n1 hempereg 
2. n1 hempereg d 
3. n1 hempereg n2ben 
4. n1 hempereg n2n 
5. n1 hempereg n2x3 



henceg 
1. n1 henceg 
2. n1 henceg (azzal) hogy s 
3. n1 henceg n2 előtt 
4. n1 henceg n2nek 
5. n1 henceg n2vel 
6. n1 henceg „s” 

hentereg 
1. n1 hentereg n2ben 
2. n1 hentereg n2n 

henyél 
1. n1 henyél d 
2. n1 henyél n2x3 

hesseget 
1. n1 hesseget n2t 
2. n1 hesseget n2t d 
3. n1 hesseget n2t n3x1 
4. n1 hesseget n2t n3x2 

hever 
1. n1 hever 
2. n1 hever d 
3. n1 hever d <d, n3 – állapot> 
4. n1 hever n2jn <n2 – n1 része> 
5. n1 hever n2x3 
6. n1 hever n3x <d, n3 – állapot> 

heverészik 
1. n1 heverészik d 
2. n1 heverészik n2x3 

heveskedik 
1. n1 heveskedik 
2. n1 heveskedik n2x3 

hevít 
1. n1t hevít n2t 

<vmilyen> hiányban szenved 
1. n1 a <vmilyen> hiányban szenved 

hiányzik 
1. n1 hiányzik 
2. n1 hiányzik d <d, n2 – időtartam> 
3. n1 hiányzik d1 
4. n1 hiányzik n2ig <d, n2 – időtartam> 



5. n1 hiányzik n2nek 
6. n1 hiányzik n2t <d, n2 – időtartam> 
7. n1 hiányzik n2x1 
8. n2 hiányzik n1nek 
9. n2ből hiányzik n1 
10. n2ből hiányzik n1 n3hoz 
11. n2ből hiányzik n1 n3ra 
12. n2nek hiányzik n1j 

hibát követ el 
1. n1 hibát követ el n2ben 

hibáz 
1. n1 hibáz 
2. n1 hibáz n2ben 
3. n1 hibáz n2t illetően 

hibáztat 
1. n1 hibáztat n2t 
2. n1 hibáztat n2t n3vel 

hígít 
1. n1 hígít n2t 
2. n1 hígít n2t n3ben <n3 – edény> 
3. n1 hígít n2t n3ben <n3 – folyadék> 
4. n1 hígít n2t n3vel 
5. n1 hígít n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 

híján van 
1. n1 híján van n2nek 

himbál 
1. n2 himbál n1t 

himbálódzik 
1. n1 himbálódzik 
2. n1 himbálódzik n2n 
3. n1 himbálódzik n2t, n2 v n1ben 
4. n1 himbálódzik n2t, n2 v n1n 
5. n1 himbálódzik n2t, n2 v n1től 
6. n1 himbálódzik n2x3 

himbálózik 
1. n1 himbálózik 
2. n1 himbálózik n2n 
3. n1 himbálózik n2től <n2 – ok> 
4. n1 himbálózik n2x3 

5. n2nek _a ← n1j himbálózik 



6. n2nek _a ← n1j <n1 – n2 testrésze> 

hímez 
1. n1 hímez a öltéssel 
2. n1 hímez n2n 
3. n1 hímez n2vel <n2 – anyag> 

hímez-hámoz 
1. n1 hímez-hámoz 

hintázik 
1. n1 hintázik 
2. n1 hintázik n2ben <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
3. n1 hintázik n2ben <n2 – szél, hullámok> 
4. n1 hintázik n2n 
5. n1 hintázik n2n <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
6. n1 hintázik n2n <n2 – szél, hullámok> 
7. n1 hintázik n2től <n2 – ok> 

8. n2nek _a ← n1j hintázik 

hintáztat 
1. n1 hintáztat n2t 

hirdet 
1. n1 hirdet (azt) (hogy) rel s 
2. n1 hirdet (azt) hogy s 
3. n1 hirdet azt hogy s 
4. n1 hirdet n2 
5. n1 hirdet n2t 
6. n1 hirdet „s” 

hírében áll 
1. n1 n2nek _a hírében áll 
2. n1 n2nek _a hírében áll<n2 – élő> 

hírharangoz 
1. n1 hírharangoz 
2. n1 hírharangoz n2t 
3. n1 hírharangoz n2t n3nek 

hírt ad 
1. n1 hírt ad (arról) (hogy) rel s 
2. n1 hírt ad (arról) (hogy) rel s d <d, n3 – mód> 
3. n1 hírt ad (arról) (hogy) rel s n3ben <d, n3 – mód> 
4. n1 hírt ad (arról) (hogy) rel s n3n <d, n3 – mód> 
5. n1 hírt ad (arról) (hogy) rel s3nek 
6. n1 hírt ad (arról) hogy s 
7. n1 hírt ad (arról) hogy s d <d, n3 – mód> 



8. n1 hírt ad (arról) hogy s n3ben <d, n3 – mód> 
9. n1 hírt ad (arról) hogy s n3n <d, n3 – mód> 
10. n1 hírt ad (arról) hogy s n3nek 
11. n1 hírt ad n2ról 
12. n1 hírt ad n2ról || n1 vp (arról) hogy s (n2) 
13. n1 hírt ad n2ról || n1 vp (arról) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
14. n1 hírt ad n2ról <n2 – többnyire esemény, történés> 
15. n1 hírt ad n2ról d <d, n3 – mód> 
16. n1 hírt ad n2ról n3ben <d, n3 – mód> 
17. n1 hírt ad n2ról n3n <d, n3 – mód> 
18. n1 hírt ad n2ról n3nek 
19. n1 hírt ad n2t || n1 vp (arról) hogy s (n2) 
20. n1 hírt ad n3nek n2ról 

hisz 
1. hisz<közbevetett, közbevetett> 
2. mit hisz s <s – kérdő> 
3. n1 (azt) hisz hogy s 
4. n1 hisz (azt) hogy s 
5. n1 hisz a nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
6. n1 hisz a nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
7. n1 hisz a nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
8. n1 hisz a nek n3nek /n3 v a nek n1t 
9. n1 hisz a nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
10. n1 hisz a nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
11. n1 hisz abban hogy s 
12. n1 hisz azt hogy s 
13. n1 hisz d 
14. n1 hisz hogy s <többnyire tagadáskor, többnyire tagadáskor> 
15. n1 hisz n2ben 
16. n1 hisz n2ben <n2 – a vallásos tisztelet tárgya> 
17. n1 hisz n2ben <n2 – álmok, (elő)jelek …> 
18. n1 hisz n2nek 
19. n1 hisz n2nek (azt) hogy s 
20. n1 hisz n2nek <n2 – álmok, (elő)jelek …> 
21. n1 hisz n2nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
22. n1 hisz n2nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
23. n1 hisz n2nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
24. n1 hisz n2nek n3nek /n3 v a nek n1t 
25. n1 hisz n2nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
26. n1 hisz n2nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
27. n1 hisz n2t 
28. n1 hisz n2t a nek 

29. n1 hisz n2t a nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

30. n1 hisz n2t a nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 
31. n1 hisz n2t d 
32. n1 hisz n2t n3nek 



33. n1 hisz n2t n3nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

34. n1 hisz n2t n3nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
35. n1 hisz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v a nek n1t 
36. n1 hisz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v n2nek n1t 
37. n1 hisz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
38. n1 hisz úgy (hogy) s n3nek /n3 v a nek n1t 
39. n1 hisz úgy (hogy) s n3nek /n3 v n2nek n1t 
40. n1 hisz úgy (hogy) s n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
41. n1 hisz úgy hogy s 
42. n1 mit hisz (hogy) rel s <csak kérdéskor> 

hitelt ad 
1. n1 hitelt ad n2nek 

hív 
1. n1 hív 
2. n1 hív (hogy) s n2t 
3. n1 hív hogy s 
4. n1 hív n2 alá 
5. n1 hív n2ben v# 
6. n1 hív n2t 
7. n1 hív n2t (hogy) s 
8. n1 hív n2t <n2 – kártya> 
9. n1 hív n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
10. n1 hív n2t d 
11. n1 hív n2t magához 
12. n1 hív n2t n2ra <n3 – cél> 
13. n1 hív n2t n3be 
14. n1 hív n2t n3be <n3 – cél> 
15. n1 hív n2t n3nek 
16. n1 hív n2t n3ra 
17. n1 hív n2t n3ra <n3 – cél> 
18. n1 hív n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
19. n1 hív n2t n3x1 
20. n1 hív n2t n3x2 
21. n1 hív n2t n3x3 
22. n1 hív n2t v# 
23. n1 hív n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
24. n1 hív n2t „s” 
25. n1 hív n3t n2n 
26. n1 hív v# n2t 
27. n1 arra hív n2t hogy s 
28. n1 arra hív n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében> 
29. n1v n2t n3jn 
30. n2 hív n1t a nek 
31. n2 hív n1t d <vp – cop a neve> 



32. n3 hív n1t n2nek 

hívat 
1. n1 hívat n2t 
2. n1 hívat n2t d 
3. n1 hívat n2t hogy s 
4. n1 hívat n2t n3ben 
5. n1 hívat n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 hívat n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 hívat n2t n3x1 
8. n1 hívat n2t n3x2 

hivatkozik 
1. n1 hivatkozik n2ra 
2. n1 hivatkozik n2ra n3ben 

hívogat 
1. n1 hívogat n2t 
2. n1 hívogat n2t d 
3. n1 hívogat n2t n3jvel 

4. n1 hívogat n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 hívogat n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága> 
6. n1 hívogat n2t n3x2 

hízeleg 
1. n1 hízeleg 
2. n1 hízeleg n2nek 
3. n1nek hízeleg conjs s 

hízelkedik 
1. n1 hízelkedik 
2. n1 hízelkedik n2nek 

hízik 
1. n1 hízik a táplálékon 
2. n1 hízik n2t 
3. n1 hízik n2x n3t <n2 – idő, időtartam> 

hizlal 
1. n1 hizlal n2t 

hófúvás van 
1. hófúvás van 
2. hófúvás van d 
3. hófúvás van n2x1 

hógolyózik 
1. n1 hógolyózik 



hogy n3 felületén megjelenjék n2 tárgy v. annak képe 
1. n1 hogy n3 felületén megjelenjék n2 tárgy v. annak képe n2ra 

hogy van <vhol> 
1. n1 hogy van <vhol> hogy s 

homokoz 
1. n1 homokoz 

honvágya van 
1. n1 n1nek honvágya van 
2. n1nek honvágya van 

hord 
1. n1 hord 
2. n1 hord d 
3. n1 hord n2ig 
4. n1 hord n2ra 
5. n1 hord n2t 
6. n1 hord n2t d 
7. n1 hord n2t n2x2 
8. n1 hord n2t n2x3 
9. n1 hord n2t n3ben 
10. n1 hord n2t n3ben <n3 – közlekedési eszköz> 
11. n1 hord n2t n3n 
12. n1 hord n2t n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
13. n1 hord n2t n3n keresztül 
14. n1 hord n2t n3n végig 
15. n1 hord n2t n3n át 
16. n1 hord n2t n3nek 
17. n1 hord n2t n3ra 
18. n1 hord n2t n3ra <n3 – cél> 
19. n1 hord n2t n3ra n4vel 
20. n1 hord n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
21. n1 hord n2t n3x1 
22. n1 hord n2t n3x2 
23. n1 hord n2t v# 
24. n1 hord n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
25. n1 d hord 
26. n2 hord n1t 

hord <lőfegyver működik> 
1. n1 hord <lőfegyver működik> 
2. n1 hord <lőfegyver működik> n2ra 
3. n1 hord <lőfegyver működik> n2x2 

hordoz 
1. n1 hordoz n2t n3ben 



2. n1 hordoz n2t n3jben 

horgol 
1. n1 horgol 
2. n1 horgol n2t 
3. n1 horgol n2t n3ből 

horogra kerül 
1. n1 horogra kerül 

hosszúra nyúlik 
1. n1 hosszúra nyúlik 

hóvihar van 
1. hóvihar van 
2. hóvihar van d 
3. hóvihar van n2x1 

hoz 
1. n1 hoz d n2t 
2. n1 hoz n2t 
3. n1 hoz n2t (azért) hogy s 
4. n1 hoz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
5. n1 hoz n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
6. n1 hoz n2t d 
7. n1 hoz n2t magával 
8. n1 hoz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
9. n1 hoz n2t n2x2 
10. n1 hoz n2t n3 körében 
11. n1 hoz n2t n3 közé 
12. n1 hoz n2t n3 között 
13. n1 hoz n2t n3 mögött 
14. n1 hoz n2t n3be 
15. n1 hoz n2t n3be <n3 – zavar, düh, …, n2 érzelmi állapota> 
16. n1 hoz n2t n3ben 
17. n1 hoz n2t n3ben <n3 – közlekedési eszköz> 
18. n1 hoz n2t n3ben <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
19. n1 hoz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
20. n1 hoz n2t n3ből 
21. n1 hoz n2t n3hoz 
22. n1 hoz n2t n3ig <n1 – többnyire szél> 
23. n1 hoz n2t n3n 
24. n1 hoz n2t n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
25. n1 hoz n2t n3n <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
26. n1 hoz n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
27. n1 hoz n2t n3n fogva 
28. n1 hoz n2t n3n keresztül 
29. n1 hoz n2t n3n át 



30. n1 hoz n2t n3nek 
31. n1 hoz n2t n3ra 
32. n1 hoz n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
33. n1 hoz n2t n3ra <n3 – cél> 
34. n1 hoz n2t n3ról 
35. n1 hoz n2t n3től 
36. n1 hoz n2t n3vel 
37. n1 hoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
38. n1 hoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
39. n1 hoz n2t n3x1 
40. n1 hoz n2t n3x2 
41. n1 hoz n2t n3x3 
42. n1 hoz n2t v# 
43. n1 hoz n2t v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
44. n1 hoz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
45. n1 hoz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <egyes v#-k esetében> 
46. n1 hoz n2t v# <v# – vtat> 
47. n1 hoz n2x1 n2t 
48. n1 hoz n2x2 n2t 
49. n1 hoz n3 ellen n2t 
50. n1 hoz n3be n2t 

51. n1 hoz n3nek _a ← n2jt 
52. n1 hoz n3nek _a n2jt 

hoz <egészen a célig> 
1. n1 hoz <egészen a célig> n2t n3ig 

hozat 
1. n1 hozat n2t <n2 – egyedi megnevezés, ill. személy> 
2. n1 hozat n2t d 
3. n1 hozat n2t n3x1 
4. n1 hozat n2t n3x2 

hozzá szegődik 
1. n1 hozzá szegődik n2hoz 

hozzá|ad 
1. n1 hozzá|ad n2t 
2. n1 hozzá|ad n2t n3be 
3. n1 hozzá|ad n2t n3hoz 

hozzá|csapódik 
1. n1 hozzá|csapódik n2hoz 

2. n1nek _a ← n3j hozzá|csapódik n2hoz 

hozzá|dörgöl 
1. n1 hozzá|dörgöl n2jt n3hoz 

2. n1 hozzá|dörgöl n2nek _a ← n3jt 



3. n1 hozzá|dörgöl n3nek _a ← n2jt 

hozzá|ér 
1. n1 hozzá|ér n2hoz 
2. n1 hozzá|ér n2hoz n3jvel 

3. n1 hozzá|ér n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 hozzá|ér n3jhoz n2nek _a 

5. n1 n2nek _a ← n3jt 

6. n1nek _a ← n3j hozzá|ér n2hoz 

hozzá|fog 
1. n1 hozzá|fog 
2. n1 hozzá|fog n2hoz 
3. n1 hozzá|fog v# 
4. n1 hozzá|fog v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 

hozzá|fűz 
1. n1 hozzá|fűz n3t n2hoz 

hozzá|ír 
1. n1 hozzá|ír n2t 
2. n1 hozzá|ír n2t n3hoz 

hozzá|lát 
1. n1 hozzá|lát 
2. n1 hozzá|lát n2hoz 
3. n1 hozzá|lát v# 
4. n1 hozzá|lát v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 

hozzá|nyúl 
1. n1 hozzá|nyúl n2hoz 
2. n1 hozzá|nyúl n2hoz n3jvel 
3. n1 hozzá|nyúl n2hoz n3vel/n3ra <n3ra – néhány n3 esetében> 
4. n1 hozzá|nyúl n3jhoz n2nek _a 

5. n1 n2nek _a ← n3jt 

hozzá|önt 
1. n1 hozzá|önt n2t 
2. n1 hozzá|önt n2t n3be 
3. n1 hozzá|önt n2t n3hoz 

hozzá|szegez 
1. n1 hozzá|szegez n2t 
2. n1 hozzá|szegez n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 hozzá|szegez n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 hozzá|szegez n3hoz n2t 

hozzá|tapad 



1. n1 hozzá|tapad n2hoz 

hozzá|tesz 
1. n1 hozzá|tesz n2t 
2. n1 hozzá|tesz n2t n3be 
3. n1 hozzá|tesz n2t n3hoz 

hozzá|vág 
1. n1 hozzá|vág n2t n3hoz 

hozzá|vágódik 
1. n1 hozzá|vágódik n2hoz 

2. n1nek _a ← n3j hozzá|vágódik n2hoz 

hozzáad 
1. n1 hozzáad n2t n3hoz 
2. n1 hozzáad n2t n3x2 

hozzáfog 
1. n1 hozzáfog n2hoz 

hozzáfűz 
1. n1 hozzáfűz (azt) hogy s 
2. n1 hozzáfűz (azt) hogy s n3hoz 
3. n1 hozzáfűz n2t 
4. n1 hozzáfűz n2t n3hoz 
5. n1 hozzáfűz „s” 

hozzáír 
1. n1 hozzáír (azt) hogy s 
2. n1 hozzáír (azt) hogy s n3hoz 
3. n1 hozzáír n2t 
4. n1 hozzáír n2t n3hoz 
5. n1 hozzáír „s” 

hozzájárul 
1. n1 hozzájárul n2t 
2. n1 hozzájárul n3hoz 

hozzájut 
1. n1 hozzájut n2hoz 
2. n1 hozzájut n2hoz d 
3. n1 hozzájut n2hoz n3ből 
4. n1 hozzájut n2hoz n3től 
5. n1 hozzájut n2hoz n3x3 
6. n1 hozzájut n2hoz n3ért 

hozzálát 
1. n1 hozzálát n2hoz 



hozzászokik 
1. n1 hozzászokik (ahhoz) hogy s 
2. n1 hozzászokik (ahhoz) hogy s || n1 v n (s)hoz 
3. n1 hozzászokik (azt) hogy s 
4. n1 hozzászokik n2hoz 

hozzászokik <’vki kötődni kezd vkihez’> 
1. n1 hozzászokik <’vki kötődni kezd vkihez’> n2hoz 

hozzászokik <’vmi már nem zavar vkit normális életműködésében’> 
1. n1 hozzászokik <’vmi már nem zavar vkit normális életműködésében’> n2hoz 

hozzászól 
1. n1 hozzászól n2 előtt 
2. n1 hozzászól n2ben 
3. n1 hozzászól n2ben <n2 – rádió, televízió, …> 
4. n1 hozzászól n2hoz 
5. n1 hozzászól n2n 
6. n1 hozzászól n2nek _a szerepében 
7. n1 hozzászól n2vel 

hozzátesz 
1. n1 hozzátesz (azt) hogy s 
2. n1 hozzátesz (azt) hogy s n3hoz 
3. n1 hozzátesz n2t 
4. n1 hozzátesz n2t n3hoz 
5. n1 hozzátesz n2t n3x2 
6. n1 hozzátesz „s” 

hőköl 
1. n1 hőköl 
2. n1 hőköl n2vel <n2 – kéz, láb> 

hömpölyög 
1. n1 hömpölyög 
2. n1 hömpölyög d 
3. n1 hömpölyög n2 mellett 
4. n1 hömpölyög n2 mentén 
5. n1 hömpölyög n2kben <n2 – fok> 
6. n1 hömpölyög n2n 
7. n1 hömpölyög n2n keresztül 
8. n1 hömpölyög n2n át 
9. n1 hömpölyög n2x1 
10. n1 hömpölyög n2x2 
11. n1 hömpölyög n2x3 

hömpölyögtet 
1. n1 hömpölyögtet n2t 



huhog 
1. n1 huhog 

hull 
1. n1 hull 
2. n1 hull d 
3. n1 hull n2 alatt 
4. n1 hull n2ből 
5. n1 hull n2ig 
6. n1 hull n2ra 
7. n1 hull n2ról 
8. n1 hull n2x1 
9. n1 hull n2x2 
10. n1 n2 hull n1ből n3ra 

11. n2nek _a ← n1j hull 

12. n2nek _a ← n1j hull n3től <n3 – ok> 

hull(ik) 
1. n1 hull(ik) 
2. n1 hull(ik) d 
3. n1 hull(ik) n2ben <n2 – ok> 
4. n1 hull(ik) n2ra 
5. n1 hull(ik) n2től <n2 – ok> 
6. n1 hull(ik) n2x1 
7. n1 hull(ik) n2x2 

8. n2nek _a ← n1j hull(ik) 

hulla(j)t 
1. n1 hulla(j)t n2t 
2. n1 hulla(j)t n2t d 
3. n1 hulla(j)t n2t d2 
4. n1 hulla(j)t n2t d3 
5. n1 hulla(j)t n2t n3x1 
6. n1 hulla(j)t n2t n3x2 
7. n1 hulla(j)t n2t n3x3 

hullajt 
1. n1 hullajt n2t 
2. n1 hullajt n2t d 
3. n1 hullajt n2t n2x3 

hullámokat ver 
1. n1 a hullámokat ver 

hullámzásba hoz 
1. n1 hullámzásba hoz n2t 

hullámzik 



1. n1 hullámzik 
2. n1 hullámzik n2ben 

hullat 
1. n1 hullat n2t 

hullik 
1. n1 hullik 
2. n1 hullik d 
3. n1 hullik n2 alatt 
4. n1 hullik n2kben 
5. n1 hullik n2ként || n1--n2 v 
6. n1 hullik n2ra 
7. n1 hullik n2ra <n2 – darab, rész, …> 
8. n1 hullik n2ról 
9. n1 hullik n2vé 
10. n1 hullik n2x1 
11. n1 hullik n2x2 
12. n2 hullik n1ra 
13. n1 n2 hullik n1ből n3ra 

14. n2nek _a ← n1j hullik 

15. n2nek _a ← n1j hullik| n3től <n3 – ok> 

hunyorgat 
1. n1 hunyorgat 

2. n1 hunyorgat n2jvel || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 hunyorgat n2jvel <n2 – szem, szempilla> 
4. n1 hunyorgat n2től <n2 – ok> 

hunyorog 
1. n1 hunyorog 

2. n1 hunyorog n2jvel || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 hunyorog n2jvel <n2 – szem, szempilla> 
4. n1 hunyorog n2től <n2 – ok> 

hurcol 
1. n1 hurcol n2t 
2. n1 hurcol n2t d 
3. n1 hurcol n2t n3ben 
4. n1 hurcol n2t n3n 
5. n1 hurcol n2t n3n keresztül 
6. n1 hurcol n2t n3n át 
7. n1 hurcol n2t n3x1 
8. n1 hurcol n2t n3x2 

hurcolászik 
1. n1 hurcolászik n2t 
2. n1 hurcolászik n2t d 



3. n1 hurcolászik n2t n3ben 
4. n1 hurcolászik n2t n3n 
5. n1 hurcolászik n2t n3n keresztül 
6. n1 hurcolászik n2t n3n át 
7. n1 hurcolászik n2t n3x1 
8. n1 hurcolászik n2t n3x2 

húz 
1. a (d/n2x1) n1 húz n2 mellett 
2. n1 húz 
3. n1 húz d 
4. n1 húz d <d, n2 – idő> 
5. n1 húz d1 
6. n1 húz d2 
7. n1 húz magával n2t 
8. n1 húz magával n2t n3x2 
9. n1 húz n2 mellett 
10. n1 húz n2ig <d, n2 – idő> 
11. n1 húz n2ig n3t <n2 – idő, n3 – cselekvés> 
12. n1 húz n2j <d, n2 – idő> 
13. n1 húz n2n 
14. n1 húz n2n (végig) 
15. n1 húz n2n keresztül 
16. n1 húz n2n át 
17. n1 húz n2nek 

18. n1 húz n2nek _a ← n3jra 
19. n1 húz n2ra 
20. n1 húz n2ra n3vel 
21. n1 húz n2t 
22. n1 húz n2t (arra) hogy s 
23. n1 húz n2t <n2 – rögzítő eszköz> 
24. n1 húz n2t d 
25. n1 húz n2t maga után 
26. n1 húz n2t magához 
27. n1 húz n2t n3 alá 
28. n1 húz n2t n3 mentén 
29. n1 húz n2t n3hoz 
30. n1 húz n2t n3ig 
31. n1 húz n2t n3jnál fogva 
32. n1 húz n2t n3jnél fogva 
33. n1 húz n2t n3n 
34. n1 húz n2t n3n (fogva) 
35. n1 húz n2t n3n 
36. n1 húz n2t n3n <n3 – póráz, kötél> 
37. n1 húz n2t n3n keresztül 
38. n1 húz n2t n3n végig 
39. n1 húz n2t n3n át 



40. n1 húz n2t n3nek 
41. n1 húz n2t n3nél fogva 
42. n1 húz n2t n3ra 
43. n1 húz n2t n3ról 
44. n1 húz n2t n3vel 
45. n1 húz n2t n3x1 
46. n1 húz n2t n3x2 
47. n1 húz n2x1 
48. n1 húz n2x2 
49. n1 húz n2x3 

50. n1 húz n3nek _a ← n2jt 
51. n1 húz „s” 
52. n2 n1ben húz 

53. n2nek _a ← n1j húz 

<tovább> húz 
1. n1 <tovább> húz n2t 
2. n1 <tovább> húz n2t bd 
3. n1 <tovább> húz n2t d 
4. n1 <tovább> húz n2t n3 mentén 
5. n1 <tovább> húz n2t n3n 
6. n1 <tovább> húz n2t n3n keresztül 
7. n1 <tovább> húz n2t n3n át 
8. n1 <tovább> húz n2t n3x1 
9. n1 <tovább> húz n2t n3x2 

huzakodik 
1. n1 huzakodik 
2. n1 huzakodik d 
3. n1 huzakodik n2vel 
4. n1 huzakodik n2x3 

húzat 
1. n1 húzat n2t 

2. n1 húzat n3nek ← n2jt 

huzat van 
1. huzat van 

húz-halaszt 
1. n1 húz-halaszt n2t 

húzódása van 
1. n1 húzódása van 

húzódást szenved 
1. n1 húzódást szenved 



húzódik 
1. n1 húzódik 
2. n1 húzódik d 
3. n1 húzódik d, n2x – időpont 
4. n1 húzódik d n2vel <n2 – távolság> 
5. n1 húzódik n2 alá 
6. n1 húzódik n2 mellett 
7. n1 húzódik n2 mentén 
8. n1 húzódik n2 nyomában 
9. n1 húzódik n2be 
10. n1 húzódik n2be <n2 – alakzat> 
11. n1 húzódik n2be n3ig <n3 – mérték> 
12. n1 húzódik n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

13. n1 húzódik n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
14. n1 húzódik n2be n3vel <n3 – n1 része> 
15. n1 húzódik n2n 
16. n1 húzódik n2n keresztül 
17. n1 húzódik n2n végig 
18. n1 húzódik n2n át 
19. n1 húzódik n2nek _a nyomában 
20. n1 húzódik n2ra 
21. n1 húzódik n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
22. n1 húzódik n2x d, n2x – időpont 
23. n1 húzódik n2x1 
24. n1 húzódik n2x2 
25. n1 húzódik n2x3 
26. n1 húzódik v# 
27. n1 húzódik v# n2t v# – cél 

húzogat 

1. n1 húzogat n2nek _a ← n3jt 
2. n1 húzogat n2t 
3. n1 húzogat n2t n3vel 

húzza a szíve 
1. n1 húzza a szíve n2t, vp n2t n1x2 
2. n1t húzza a szíve n2x2 
3. n2t húzza a szíve n1x2 

I, Í 
ide|ad 

1. n1 ide|ad n2t 
2. n1 ide|ad n2t n3nek 

3. n1 ide|ad n3nek _a ← n2jt 



ide|áll 
1. n1 ide|áll 
2. n1 ide|áll d 
3. n1 ide|áll n2x2 

ide|cipel 
1. n1 ide|cipel n2j v# || n1 v n2t n (v#)ra 
2. n1 ide|cipel n2t d 
3. n1 ide|cipel n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 ide|cipel n2t n3x2 
5. n1 ide|cipel v# 

ide|dob 
1. n1 ide|dob n2t 
2. n1 ide|dob n2t d 
3. n1 ide|dob n2t n3nek 
4. n1 ide|dob n2t n3x1 
5. n1 ide|dob n2t n3x2 

ide|ér 
1. n1 ide|ér 
2. n1 ide|ér d 
3. n1 ide|ér n2hoz 
4. n1 ide|ér n2x1 
5. n1 ide|ér n2x2 

ide|érkezik 
1. n1 (azért) ide|érkezik hogy s 
2. n1 ide|érkezik 
3. n1 ide|érkezik d 
4. n1 ide|érkezik d <n2 – időpont> 
5. n1 ide|érkezik n2 mellé 
6. n1 ide|érkezik n2hoz 
7. n1 ide|érkezik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
8. n1 ide|érkezik n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
9. n1 ide|érkezik n2x <n2 – időpont> 
10. n1 ide|érkezik n2x1 
11. n1 ide|érkezik n2x2 
12. n1 ide|érkezik n2ért <n2 – cél> 

ide|fut 
1. n1 ide|fut 
2. n1 ide|fut a irányból 
3. n1 ide|fut a oldal felől 
4. n1 ide|fut a oldalról 
5. n1 ide|fut d 
6. n1 ide|fut n2x1 
7. n1 ide|fut n2x2 



8. n1 ide|fut v# 

ide|hatol 
1. n1 ide|hatol d 
2. n1 ide|hatol n2n 
3. n1 ide|hatol n2n keresztül 
4. n1 ide|hatol n2n át 
5. n1 ide|hatol n2x1 
6. n1 ide|hatol n2x2 

ide|hoz 
1. n1 ide|hoz d n2t 
2. n1 ide|hoz n2t 
3. n1 ide|hoz n2t (azért) hogy s 
4. n1 ide|hoz n2t d 
5. n1 ide|hoz n2t magával 
6. n1 ide|hoz n2t n3ben 
7. n1 ide|hoz n2t n3hoz 
8. n1 ide|hoz n2t n3n 
9. n1 ide|hoz n2t n3nek 
10. n1 ide|hoz n2t n3ra 
11. n1 ide|hoz n2t n3ra <n3 – cél> 
12. n1 ide|hoz n2t n3vel 
13. n1 ide|hoz n2t n3x1 
14. n1 ide|hoz n2t n3x2 
15. n1 ide|hoz n2t v# 
16. n1 ide|hoz n2x1 n2t 
17. n1 ide|hoz n2x2 n2t 

ide|húz 
1. n1 ide|húz n2t 
2. n1 ide|húz n2t n3hoz 
3. n1 ide|húz n2t n3jnál fogva 
4. n1 ide|húz n2t n3ra 
5. n1 ide|húz n2t n3vel 
6. n1 ide|húz n2t n3x1 
7. n1 ide|húz n2t n3x2 

ide|jön 
1. n1 ide|jön 
2. n1 ide|jön d 
3. n1 ide|jön n2hoz 
4. n1 ide|jön n2n 
5. n1 ide|jön n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
6. n1 ide|jön n2ra <n2 – cél> 
7. n1 ide|jön n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
8. n1 ide|jön n2x1 
9. n1 ide|jön n2x2 



10. n1 ide|jön v# 

ide|küld 
1. n1 ide|küld n2t 
2. n1 ide|küld n2t <v#/(azért) hogy s> 
3. n1 ide|küld n2t d 
4. n1 ide|küld n2t n3x1 
5. n1 ide|küld n2t n3x2 
6. n1 ide|küld n2t n3ért <n3 – cél> 

ide|léptet <nem gyalog> 
1. n1 ide|léptet <nem gyalog> 
2. n1 ide|léptet <nem gyalog> d 
3. n1 ide|léptet <nem gyalog> n2hoz 
4. n1 ide|léptet <nem gyalog> n2n 

ide|sodródik 
1. n1 ide|sodródik n2t n3x2, n2 v n3x2 
2. n2 ide|sodródik d 
3. n2 ide|sodródik n2x2 

ide|szalad 
1. n1 ide|szalad 
2. n1 ide|szalad a irányból 
3. n1 ide|szalad a oldal felől 
4. n1 ide|szalad a oldalról 
5. n1 ide|szalad d 
6. n1 ide|szalad n2x1 
7. n1 ide|szalad n2x2 
8. n1 ide|szalad v# 

ide|száll 
1. n1 ide|száll d 
2. n1 ide|száll n2x1 
3. n1 ide|száll n2x2 

ide|utazik 
1. n1 ide|utazik 
2. n1 ide|utazik d 
3. n1 ide|utazik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
4. n1 ide|utazik n2ra <n2 – cél> 
5. n1 ide|utazik n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
6. n1 ide|utazik n2x1 
7. n1 ide|utazik n2x2 
8. n1 ide|utazik v# 

ide|vezet 
1. n1 ide|vezet n2t 



2. n1 ide|vezet n2t (azért) hogy s 
3. n1 ide|vezet n2t d 
4. n1 ide|vezet n2t magával 
5. n1 ide|vezet n2t n3ra <n3 – cél> 
6. n1 ide|vezet n2t n3x1 
7. n1 ide|vezet n2t n3x2 
8. n1 ide|vezet n2t v# 

ide|vonz 
1. n1 ide|vonz n2t n3hoz 
2. n1 ide|vonz n2t n3nek 
3. n1 ide|vonz n2t n3ra 
4. n1 ide|vonz n2t n3vel 

idegesít 
1. n1 idegesít n2t 
2. n1 idegesít n2t n3vel 

3. n1 idegesít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 idegesít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

idelök 
1. n1 idelök n2t n3nek 

idéz 
1. n1 idéz n2t 
2. n1 idéz n2t n3x2 

igazgat 
1. n1 igazgat n2t 

igazít 
1. n1 igazít n2t 
2. n1 igazít n2t d 
3. n1 igazít n2t n3x2 

4. n1 igazít n4nek _a ← n2jt d 

5. n1 igazít n4nek _a ← n2jt n3x2 

igaznak fogad el 
1. n1 igaznak fogad el n2t 

igazodik 
1. n1 igazodik 
2. n1 igazodik d <d – jobbra, balra, d – jobbra, balra> 
3. n1 igazodik n2hoz 

igazol 
1. n1 igazol (azt) hogy s 
2. n1 igazol n2t 



3. n1 igazol „s” 

igénybe vesz 
1. n1 igénybe vesz n2t 
2. n1 igénybe vesz n2t n3 céljára 

igényel 
1. n1 igényel n2t 

igényt tart 
1. n1 igényt tart n2ra 

ígér 
1. n1 ígér 
2. n1 ígér (azt) hogy s 
3. n1 ígér (azt) hogy s n2nek 
4. n1 ígér n2t 

ígérkezik 
1. n1 ígérkezik a n2 
2. n1 ígérkezik a nek 

igyekszik 
1. n1 igyekszik 
2. n1 igyekszik (azt) hogy s 
3. n1 igyekszik d 
4. n1 igyekszik n2n 
5. n1 igyekszik n2n át 
6. n1 igyekszik n2nek _a nyomában 
7. n1 igyekszik n2ra 
8. n1 igyekszik n2vel 
9. n1 igyekszik n2x1 
10. n1 igyekszik n2x2 
11. n1 igyekszik v# 
12. n1 igyekszik v# || n1 v (arra) hogy s || n1 v (v#)ra 
13. n1 igyekszik v# n2t v# – cél 
14. n1 igyekszik ! (arra) hogy s 
15. n1 igyekszik ! hogy s 

ijed 
1. n1 ijed 
2. n1 ijed n2től 

ijedezik 
1. n1 ijedezik 
2. n1 ijedezik n2től 

ijeszt 
1. n1 ijeszt n2 



2. n1 ijeszt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 ijeszt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

ijesztget 
1. n1 ijesztget n2 

2. n1 ijesztget n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 ijesztget n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

iktat 
1. n1 iktat n2t 
2. n1 iktat n2t n3be 
3. n1 iktat n2t n3ra 

illatozik 
1. n1 illatozik 

<vmilyen> illat van 
1. a <vmilyen> illat van 
2. a <vmilyen> illat van d 
3. a <vmilyen> illat van n1x3 
4. n1nek a <vmilyen> illat van 

illeszt 
1. n1 illeszt n2t 
2. n1 illeszt n2t n3be 

illet 
1. n1 illet n2t 

illik 
1. illik v# n2nek 
2. n1 illik egymáshoz 
3. n1 illik n2nek 
4. n1 illik n2ra 
5. n1 illik n2vel || n1 és n2 v 

6. n1 illik n3nek _a ← n3jra 
7. n1 illik n3ra 
8. n1 v’ corr rel s (v#) 
9. n1nek illik a v# 
10. n1nek illik v# 

imádkozik 
1. n1 imádkozik 
2. n1 imádkozik azért hogy s 
3. n1 imádkozik n2 felé fordulva 
4. n1 imádkozik n2hoz 
5. n1 imádkozik n2nek 
6. n1 imádkozik n2ért 



imbolyog 
1. n1 imbolyog 
2. n1 imbolyog n2n 
3. n1 imbolyog n2x3 

indít 
1. n1 indít 
2. n1 indít d 
3. n1 indít helyből 
4. n1 indít n2ra 
5. n1 indít n2t 
6. n1 indít n2t (helyből) 
7. n1 indít n2t <n2 – kérdés, kérvény, per, …> 
8. n1 indít n2t d 
9. n1 indít n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
10. n1 indít n2t n3 ellen 
11. n1 indít n2t n3ra 
12. n1 indít n2t n3vel 
13. n1 indít n2t n3x2 
14. n1 indít n2x1 
15. n1 indít n2x2 
16. n1 indít v# 
17. n1 indít v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 
18. v0 v# 

indokol 
1. n1 indokol n2t 
2. n1 indokol n3vel n2t 

indul 
1. n1 indul 
2. n1 indul d 
3. n1 indul d <d, n2 – idő> 
4. n1 indul d, n2x – időpont 
5. n1 indul d n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
6. n1 indul n2 ellen 
7. n1 indul n2 után 
8. n1 indul n2 után n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
9. n1 indul n2ba 
10. n1 indul n2be 
11. n1 indul n2be <n2 – cél> 
12. n1 indul n2be n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
13. n1 indul n2ből 
14. n1 indul n2n 
15. n1 indul n2n [n2 – szállítóeszköz] 
16. n1 indul n2n keresztül 
17. n1 indul n2n keresztül n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
18. n1 indul n2n n3n <n3 – közlekedési eszköz> 



19. n1 indul n2n át 
20. n1 indul n2n át n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
21. n1 indul n2nek 
22. n1 indul n2nek <n2 – út> 
23. n1 indul n2nek _a nyomában 
24. n1 indul n2nek n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
25. n1 indul n2ra 
26. n1 indul n2ra <n2 – cél> 
27. n1 indul n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
28. n1 indul n2ra <n2, v# – cél> 
29. n1 indul n2ra n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
30. n1 indul n2ról 
31. n1 indul n2től 
32. n1 indul n2vel <n2 – menetrendszerű gép, járat> 
33. n1 indul n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
34. n1 indul n2x <d, n2 – idő> 
35. n1 indul n2x d, n2x – időpont 
36. n1 indul n2x1 
37. n1 indul n2x2 
38. n1 indul n2x2 n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
39. n1 indul n2x3 
40. n1 indul n2ért <n2 – cél> 
41. n1 indul v# 
42. n1 indul v# || n1 v n (v#)ra 
43. n1 indul v# <n2, v# – cél> 
44. n1 indul v# n2t v# – cél 

ing 
1. n1 ing 
2. n1 ing n2ben <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
3. n1 ing n2ben <n2 – szél, hullámok> 
4. n1 ing n2n <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
5. n1 ing n2n <n2 – szél, hullámok> 
6. n1 ing n2t, n2 v n1ben 
7. n1 ing n2t, n2 v n1n 
8. n1 ing n2t, n2 v n1től 
9. n1 ing n2től <n2 – ok> 

10. n2nek _a ← n1j ing 

ingadozik 
1. n1 ingadozik 
2. n1 ingadozik hogy s <s – kérdő> 
3. n1 ingadozik n2 között 
4. n1 ingadozik n2 és n3 között 
5. n1 ingadozik n2ben 
6. n1 ingadozik n2t illetően 

ingat 



1. n1 ingat n2t 

ingerel 
1. n1 ingerel n2t 
2. n1 ingerel n2t n3 ellen 
3. n1 ingerel n2t n3vel 

4. n1 ingerel n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 ingerel n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

inkább <tesz vmit> 
1. n1 d v’ 
2. n1 d v’ mintsem s 

inkább választ 
1. n1 inkább választ n2t 
2. n1 inkább választ n2t mint n3t 
3. n1 d v’ mintsem s, n1 inkább választ mint n (s)t 

inog 
1. n1 inog 
2. n1 inog n2 és n3 között 
3. n1 inog n2 alatt 

inog <az egész tárgy mozog, inog> 
1. n1 inog <az egész tárgy mozog, inog> 
2. n1 inog <az egész tárgy mozog, inog> n2 alatt 
3. n1 inog <az egész tárgy mozog, inog> n2jben <n2 – ok> 
4. n1 inog <az egész tárgy mozog, inog> n2től <n2 – ok> 

int 
1. n1 int n2t 
2. n1 int n2t d 
3. n1 int n2t n3be 
4. n1 int n2t n3jvel 
5. n1 int n2t n3ra 
6. n1 int n2t n3x2 
7. n1 arra int n2t hogy s 
8. n1 arra int n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében, néhány s esetében> 

integet 
1. n1 integet n2nek 
2. n1 integet n2vel 

intéz 
1. n1 intéz (azt) hogy s 
2. n1 intéz n2t 
3. n1 intéz n2t n3hoz 
4. n1 intéz n2t n3nek 



5. n1 intéz n3t n2hoz 
6. n1 intéz úgy hogy s 

intézkedési körébe tartozik <vkinek> 
1. n1nek _a intézkedési körébe tartozik <vkinek> n2 

intézkedik 
1. n1 intézkedik 
2. n1 intézkedik (arról) hogy s 
3. n1 intézkedik hogy s 
4. n1 intézkedik n2ra vonatkozólag 
5. n1 intézkedik n2ról 
6. n1 intézkedik n3ra vonatkozóan 

invitál 
1. n1 invitál n2t hogy s 
2. n1 invitál n2t „s” 
3. n1 invitál „s” 

ír 
1. n1 ír 
2. n1 ír (azt) (hogy) rel s 
3. n1 ír (azt) hogy s 
4. n1 ír a betűkkel 
5. n1 ír a címre 
6. n1 ír a n2n <d, a nyelv neve, d> 
7. n1 ír a n2vel 
8. n1 ír a n2vel <a n2 – betűtípus> 
9. n1 ír d 
10. n1 ír d || n1 v a (d) írással 
11. n1 ír d <d, a nyelv neve, d> 
12. n1 ír n2be 
13. n1 ír n2ben 
14. n1 ír n2ben <n2 – műfaj v. versmérték> 
15. n1 ír n2nek 
16. n1 ír n2ra 
17. n1 ír n2ról 
18. n1 ír n2ról || n1 v azt hogy s <néhány n2 esetében> 
19. n1 ír n2t 
20. n1 ír n2t <n2 – graféma> 
21. n1 ír n2t n3 köré 
22. n1 ír n2t n3 számára 
23. n1 ír n2t n3be 
24. n1 ír n2t n3ből 
25. n1 ír n2t n3hoz 
26. n1 ír n2t n3ra 
27. n1 ír n2vel <n2 – az íráshoz használt anyag> 
28. n1 ír n2vel <n2 – írásmód> 



29. n1 ír n2vel <n2 – íróeszköz> 
30. n1 ír n2x1 
31. n1 ír n2x2 
32. n1 ír n3t n2ből 
33. n1 ír „s” 
34. n1 ír „s” n2vel 
35. n1 ír „s” n3ra 

ír <’írásos formában közöl vmit’> 
1. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> 
2. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> (azt) (hogy) rel s 
3. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> (azt) hogy s 
4. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> n2ról || n1 v azt hogy s <néhány n2 esetében> 
5. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> n2t 
6. n1 ír <’írásos formában közöl vmit’> „s” 

ír <’írásos szöveget hoz létre’> 
1. n1 ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t 
2. n1 ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t diktálás után 
3. n1 ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t diktálásra 

ír <’írógépen ír’> 
1. n1 ír <’írógépen ír’> 
2. n1 ír <’írógépen ír’> n2n 
3. n1 ír <’írógépen ír’> n2t 

ír <’szépirodalmi v. tudományos alkotást megfogalmaz és írásban rögzít’> 
1. n1 ír <’szépirodalmi v. tudományos alkotást megfogalmaz és írásban rögzít’> n2t 

ír <’zeneművet alkot’> 
1. n1 ír <’zeneművet alkot’> n2t 

iramodik 
1. n1 iramodik d 
2. n1 iramodik hogy s 
3. n1 iramodik magát d 
4. n1 iramodik magát n2x2 
5. n1 iramodik n2 után 
6. n1 iramodik n2jra <n2 – cél> 
7. n1 iramodik n2n 
8. n1 iramodik n2n keresztül 
9. n1 iramodik n2n át 
10. n1 iramodik n2x2 

<vmilyen> irányba terel 
1. n1 a <vmilyen> irányba terel n2nek 
2. n1 a <vmilyen> irányba terel n2t 

irányít 



1. n1 irányít arra hogy s 
2. n1 irányít d 
3. n1 irányít n2t 
4. n1 irányít n2t <n2 – közlekedési eszköz> 
5. n1 irányít n2t d 
6. n1 irányít n2t d n4nek 
7. n1 irányít n2t n3 céljából <n3 – cél> 
8. n1 irányít n2t n3 felé 
9. n1 irányít n2t n3be 
10. n1 irányít n2t n3be <n3 – cél> 
11. n1 irányít n2t n3hoz 
12. n1 irányít n2t n3n 
13. n1 irányít n2t n3n keresztül 
14. n1 irányít n2t n3n át 
15. n1 irányít n2t n3ra 
16. n1 irányít n2t n3ra || n1 v n2t arra hogy s (n3) <néhány n3 esetében> 
17. n1 irányít n2t n3ra <n3 – cél> 
18. n1 irányít n2t n3ra <n3 – időtartam> 
19. n1 irányít n2t n3ról n4ra 
20. n1 irányít n2t n3vel <n3 – mérték> 
21. n1 irányít n2t n3x1 
22. n1 irányít n2t n3x2 
23. n1 irányít n2t n3x2 n4nek 
24. n1 irányít n2t n3x2 n4ért 
25. n1 irányít n2t n3ért <n3 – cél> 
26. n1 irányít n2t v# 
27. n1 irányít n2t v# || n1 v n2t n (v#) céljából <néhány v# esetében> 
28. n1 irányít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra || n1 v n2t hogy s 
29. n1 irányít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
30. n1 irányít n2vel <n2 – az irányítás eszköze> 
31. n1 irányít n2x3 

irányít <a tanulmányok befejezése után kötelező jelleggel vmely munkahelyre> 
1. n1 irányít <a tanulmányok befejezése után kötelező jelleggel vmely munkahelyre> 
n2t 
2. n1 irányít <a tanulmányok befejezése után kötelező jelleggel vmely munkahelyre> 
n2t d 
3. n1 irányít <a tanulmányok befejezése után kötelező jelleggel vmely munkahelyre> 
n2t n3x2 

irányoz 
1. n1 irányoz n2t 
2. n1 irányoz n2t d 
3. n1 irányoz n2t n3ra 
4. n1 irányoz n2t n3x2 

<vmilyen> irányt szab 
1. n1 a <vmilyen> irányt szab n2nek 



<vmilyen> irányt vesz 
1. n1 a <vmilyen> irányt vesz 

irányul 
1. n1 irányul d 
2. n1 irányul n2 felé 
3. n1 irányul n2ra 

írat 
1. n1 írat n2t n3be 
2. n1 írat n2t n3ra 

irigyel 
1. n1 irigyel n2t 

irigykedik 
1. n1 irigykedik n2ra 

írja a nevét 
1. n1 írja a nevét n2ra 

irt 
1. n1 irt n2t 
2. n1 irt n2t n3ből 
3. n1 irt n2t n3ról 
4. n1 irt n2t n3vel 

ismer 
1. n1 ismer (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ismer n2t 
3. n1 ismer n2t n3 alapján 
4. n1 ismer n2t n3 szerint 
5. n1 ismer n2t n3 óta 
6. n1 ismer n2t n3ből 
7. n1 ismer n2t n3tól fogva 

ismer <többnyire tagadó szerkezetekben> 
1. n1 ismer <többnyire tagadó szerkezetekben> n2t 

ismerkedik 
1. n1 ismerkedik<n1 – többes v. v felsz> 
2. n1 ismerkedik n2vel 
3. n1 ismerkedik n2vel || n1 és n2 v 

ismertet 
1. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s d <d, n3 – mód> 
3. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s n3 előtt 
4. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s n3ben <d, n3 – mód> 



5. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s n3n <d, n3 – mód> 
6. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s n3nek 
7. n1 ismertet (azt) (hogy) rel s n3vel 
8. n1 ismertet (azt) hogy s 
9. n1 ismertet (azt) hogy s d <d, n3 – mód> 
10. n1 ismertet (azt) hogy s n3 előtt 
11. n1 ismertet (azt) hogy s n3ben <d, n3 – mód> 
12. n1 ismertet (azt) hogy s n3n <d, n3 – mód> 
13. n1 ismertet (azt) hogy s n3nek 
14. n1 ismertet (azt) hogy s n3vel 
15. n1 ismertet azt hogy s 
16. n1 ismertet n2 
17. n1 ismertet n2ról || n1 v (azt) hogy s (n2) 
18. n1 ismertet n2t 
19. n1 ismertet n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) 
20. n1 ismertet n2t <n2 – többnyire információ> 
21. n1 ismertet n2t d <d, n3 – mód> 
22. n1 ismertet n2t n3 előtt 
23. n1 ismertet n2t n3ben <d, n3 – mód> 
24. n1 ismertet n2t n3n <d, n3 – mód> 
25. n1 ismertet n2t n3nek 
26. n1 ismertet n2t n3ról <n3 – esemény, történés v. tárgy> 
27. n1 ismertet n2t n3vel 
28. n1 ismertet n3t n2 előtt/v n3vel n2t/v n3t n2vel 
29. n1 ismertet „s” 
30. n1 ismertet „s” n3 előtt 
31. n1 ismertet „s” n3nek 

ismétel 
1. n1 ismétel (azt) hogy s 
2. n1 ismétel n2t 
3. n1 ismétel n2t (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 ismétel n2t (azt) hogy s n3nek 
5. n1 ismétel s 
6. n1 ismétel „s” 

ismételget 
1. n1 ismételget (azt) hogy s 
2. n1 ismételget n2t 
3. n1 ismételget n2t (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 ismételget n2t (azt) hogy s n3nek 
5. n1 ismételget s 
6. n1 ismételget „s” 

iszik 
1. n1 iszik 
2. n1 iszik magát n2vel 
3. n1 iszik n2jben <n2 – ok> 



4. n1 iszik n2ra 
5. n1 iszik n2t 
6. n1 iszik n2x1 

itat 
1. n1 itat n2t 
2. n1 itat n2t n3vel 
3. n1 itat n2t n3x1 
4. n1 itat n3t n2vel 

ítél 
1. n1 ítél n2ról n3 alapján 
2. n1 ítél n2t 
3. n1 ítél n2t a nek 
4. n1 ítél n2t n3 alapján 
5. n1 ítél n2t n3nek 
6. n1 ítél n2t n3ra 
7. n1 ítél n2t n3ra n4ért 
8. n1 ítél n2t n3ért 

ítéletet alkot 
1. n1 ítéletet alkot n2ról 
2. n1 ítéletet alkot n2ról n3 alapján 

ítéletet hoz 
1. n1 ítéletet hoz n2nek _az ügyében 

ítéletet mond 
1. n1 ítéletet mond n2ról 
2. n1 ítéletet mond n2ról n3 alapján 

ítélkezik 
1. n1 ítélkezik n2 felett 
2. n1 ítélkezik n2nek _az ügyében 
3. n1 ítélkezik n2ról 
4. n1 ítélkezik n2ról n3 alapján 
5. n2nek _az ügyében a – n1 ítélkezik 

ivódik 
1. n1 ivódik n2be 

izgalomba hoz 
1. n1 izgalomba hoz n2t 

izgat 
1. n1 izgat magával n2t 
2. n1 izgat n2t 
3. n1 izgat n2t n3vel 



izgul 
1. n1 (azon) izgul (hogy) rel s 
2. n1 izgul 
3. n1 izgul conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
4. n1 izgul hogy s 
5. n1 izgul magát 
6. n1 izgul n2 miatt 
7. n1 izgul n2 miatt <n2 – esemény> 
8. n1 izgul n2 miatt <n2 – személy, tény, esemény> 
9. n1 izgul n2 miatt <n2 – többnyire személy> 
10. n1 izgul n2ért 
11. n1 izgul n2ért <n2 – személy, tény, esemény> 
12. n1 izgul n2ért <n2 – többnyire személy> 
13. n1 izgul n2ért n3jből <n3 – lélek, szív> 
14. n1 izgul nehogy s 

ízlik 
1. n1 ízlik n2nek 
2. n1nek ízlik (az) conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

3. n2nek ízlik n1nek _a ← n3j 

4. n2nek ízlik n1nek _a ← n3j <n3 – n1 tulajdonsága> 

izmosodik 
1. n1 izmosodik 

izzik 
1. n1 izzik 
2. n1 izzik n2től || n2 v n1ben 

  



J 
jár 

1. n1 jár 
2. n1 jár d 
3. n1 jár d <d, n2 – mód, állapot> 
4. n1 jár d2 
5. n1 jár egymást n2ben 
6. n1 jár karonfogva 
7. n1 jár kézen fogva 
8. n1 jár maga után n2t 
9. n1 jár n2 mellett 
10. n1 jár n2 mentén 
11. n1 jár n2 szélén 
12. n1 jár n2be 
13. n1 jár n2ben 
14. n1 jár n2hoz 
15. n1 jár n2n 
16. n1 jár n2n <n2 – cél> 
17. n1 jár n2n <n2 – hely> 
18. n1 jár n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
19. n1 jár n2n keresztül 
20. n1 jár n2n át 
21. n1 jár n2nek 
22. n1 jár n2nként 
23. n1 jár n2ra 
24. n1 jár n2ra <n2 – cél> 
25. n1 jár n2ra <n2, v# – cél> 
26. n1 jár n2t 
27. n1 jár n2t <n2 – osztály, …> 
28. n1 jár n2től 
29. n1 jár n2től n3ért 
30. n1 jár n2vel 
31. n1 jár n2vel <n2 – lépés, …> 
32. n1 jár n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
33. n1 jár n2x <d, n2 – mód, állapot> 
34. n1 jár n2x1 
35. n1 jár n2x1 n3y2 
36. n1 jár n2x2 
37. n1 jár n2x3 
38. n1 jár n2ért 
39. n1 jár n2ért <n2 – cél> 
40. n1 jár v# 
41. n1 jár v# || n1 v n (v#)ra 



42. n1 jár v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
43. n1 jár v# <n2, v# – cél> 

44. n2nek _a ← n1j jár 

jár <látogatásképpen tartózkodik, jelenik meg vhol> 
1. n1 jár <látogatásképpen tartózkodik, jelenik meg vhol> d2 
2. n1 jár <látogatásképpen tartózkodik, jelenik meg vhol> nx2 

járat 
1. n1 járat n3ben n2t 

járja 
1. n2 járja 

járkál 
1. n1 járkál d <d, n2 – mód, állapot> 
2. n1 járkál karonfogva 
3. n1 járkál kézen fogva 
4. n1 járkál n2nek az ügyében 
5. n1 járkál n2nek az ügyében || n1 v azon hogy s (n2) 
6. n1 járkál n2x <d, n2 – mód, állapot> 

jártat 
1. n1 jártat n2jt 
2. n1 jártat n2jt n3n 

játszadozik 
1. n1 játszadozik 
2. n1 játszadozik n2t 
3. n1 játszadozik n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 játszadozik n2vel <n2 – társ> 
5. n1 játszadozik n2x3 

játszik 
1. n1 játszik 
2. n1 játszik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 játszik a t 
4. n1 játszik magát a nek <s-s (a ), s> 
5. n1 játszik magát n2nek <s-s (a ), s> 
6. n1 játszik n2ben <n2 – előadás v. színmű> 
7. n1 játszik n2ben <n2 – színház> 
8. n1 játszik n2ben <n2 – tét> 
9. n1 játszik n2n 
10. n1 játszik n2ra 
11. n1 játszik n2ra <n2 – kártyalap> 
12. n1 játszik n2t 
13. n1 játszik n2t a bankba 
14. n1 játszik n2t n3n <n2 – zenemű, n3 – hangszer> 



15. n1 játszik n2vel || n1 és n2 v 
16. n1 játszik n2vel <n2 – a partner> 
17. n1 játszik n2vel <n2 – aktuális eszköz> 
18. n1 játszik n2vel <n2 – társ> 
19. n1 játszik n2ért <n2 – tét> 
20. n1 játszik n3n n2t <n3 – a pénzfogadással járó verseny neve> 

játszik <tőzsdén> 
1. n1 játszik <tőzsdén> n2n 

<vmilyen színben> játszik 
1. n1 <vmilyen színben> játszik 
2. n1 <vmilyen színben> játszik a színben 
3. n1 <vmilyen színben> játszik egymásba a napfényben 
4. n1 <vmilyen színben> játszik egymásba n2nek _a fényében 
5. n1 <vmilyen színben> játszik n2nek _a színében 

javall 
1. n1 javall n2nek (azt) (hogy) s 
2. n1 javall n2nek (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n2nek 
3. n1 javall n2t 
4. n1 javall n2t n3nek 

javasol 
1. ahogy (azt) javasol n1 s 
2. ahogy(an) azt javasol n1 s 
3. n1 javasol (azt) (hogy) s 
4. n1 javasol (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t 
5. n1 javasol (azt) (hogy) s n3nek 
6. n1 javasol (azt) hogy s 
7. n1 javasol (azt) hogy s <a címzett a cselekvő> 
8. n1 javasol n (s)t || n1 v (azt) (hogy) s 
9. n1 javasol n2nek (azt) (hogy) s 
10. n1 javasol n2nek (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n2nek 
11. n1 javasol n2nek (azt) hogy s 
12. n1 javasol n2nek (azt) „s” 
13. n1 javasol n2t 
14. n1 javasol n2t mint n3t 
15. n1 javasol n2t n3nek 
16. n1 javasol n2t n3nek <n3 – tisztség> 
17. n1 javasol n2t n3ra <n3 – beosztás, tisztség, státuszhely, állás, …> 
18. n1 javasol n2t n3x2 
19. n1 javasol „s” 
20. n1 javasol „s” n3nek 

javít 
1. n1 javít n2n 
2. n1 javít n2t 



3. n1 javít n2t <n2 – használati tárgy> 
4. n1 javít n2t n3ra 
5. n1 javít n2t n3vel 
6. n1 javít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

javítgat 
1. n1 javítgat n2n 
2. n1 javítgat n2t 

javíttat 
1. n1 javíttat n2t 
2. n1v n2t d <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 
3. n1v n2t n3x3 <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 

javul 
1. n1 javul 
2. n1 javul d 
3. n1 javul n2ra 
4. n1 javul n2vel 

<vminek a> jegyét viseli 

1. n2 n3nek _a ←<vminek a> jegyét viseli (magán) 

jegyez 
1. n1 jegyez n2t 
2. n1 jegyez n2t n3be 
3. n1 jegyez n2t n3ra 

jegyzetel 
1. n1 jegyzetel n2t 
2. n1 jegyzetel n2t n3be 
3. n1 jegyzetel n2t n3ra 

jegyzőkönyvbe vesz 
1. n1 jegyzőkönyvbe vesz n2t 

jegyzőkönyvez 
1. n1 jegyzőkönyvez n2t 

jelen van 
1. n1 jelen van 
2. n1 jelen van d 
3. n1 jelen van n2n <n2 – rendezvény> 
4. n1 jelen van n2x3 

jelenik 
1. n1 jelenik n2x3 

jelenít 



1. n1 jelenít 
2. n1 jelenít n2t n3ben 
3. n1 jelenít n2t n3n 

jelent 
1. mit jelent v’# 
2. n1 jelent (azt) (hogy) rel s 
3. n1 jelent (azt) (hogy) rel s n3nek 
4. n1 jelent (azt) hogy s 
5. n1 jelent (azt) hogy s n3nek 
6. n1 jelent (azt) hogy „x” 
7. n1 jelent azt hogy s 
8. n1 jelent n2ról || n1 v (azt) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 
9. n1 jelent n2t 
10. n1 jelent n2t || n1 v (azt) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 
11. n1 jelent n2t <n2 – hatlan sznév v. névm> 
12. n1 jelent n2t <n2 – többnyire névm> 
13. n1 jelent n2t d 
14. n1 jelent n2t n3 számára 
15. n1 jelent n2t n3ben 
16. n1 jelent n2t n3hoz 
17. n1 jelent n2t n3n 
18. n1 jelent n2t n3nek 
19. n1 jelent n2t n3nál 
20. n1 jelent n2t n3ra 
21. n1 jelent n2t n3x1 
22. n1 jelent n2t n3x2 
23. n1 jelent „s” 
24. n1 jelent „s” n3nek 
25. n1 azt jelent hogy s 
26. n1 kit jelent 
27. n1t jelent a „x” 
28. v’# azt jelent v’’# 

jelentést tesz 
1. n1 jelentést tesz (arról) (hogy) rel s 
2. n1 jelentést tesz (arról) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 jelentést tesz (arról) hogy s 
4. n1 jelentést tesz (arról) hogy s n3nek 
5. n1 jelentést tesz n2ról 
6. n1 jelentést tesz n2ról || n1 vp (arról) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 
7. n1 jelentést tesz n2ról n3nek 
8. n1 jelentést tesz n2t || n1 vp (arról) hogy s <néhány, igéből képzett n2 esetében> 

jelentkezik 
1. n1 jelentkezik 
2. n1 jelentkezik d 
3. n1 jelentkezik n2jx3 



4. n3nek _a ← n2jx3 jelentkezik n1 

jelez 
1. n1 (azt) hogy s n3nek 
2. n1 jelez (azt) hogy s 
3. n1 jelez n2t 
4. n1 jelez n2t n3nek 
5. n1 jelez n3t 

jellel lát el 
1. n1 jellel lát el n2t 

jellemez 
1. n1 jellemez n2t 
2. n1 jellemez n2t a színben 
3. n1 jellemez n2t n3ként 
4. n1 jellemez n2t n3nek 
5. n1 jellemez n2t n3nek <n3 – címzett> 

jellemzést ad 
1. n1 a jellemzést ad n2ról 

jellemző 
1. n1 jellemző a n2ra 
2. n1 jellemző n2jvel 
3. n1 jellemző n2t 
4. n1ra jellemző a n2 
5. n1t jellemző n2 

jelöl 
1. n1 jelöl n2t 
2. n1 jelöl n2t n3vel 
3. n1 jelöl n3t 

jó viszonyban van 

1. n1 jó viszonyban van n2vel ⇔~ n1 és n2 vp 

jobbnak lát 
1. n1 jobbnak lát n2t 
2. n1 jobbnak lát v# 

jogainak gyakorlásától eltilt 
1. n1 jogainak gyakorlásától eltilt n2t 

jogot formál 
1. n1 jogot formál n2ra 

jólesik 
1. n1nek jólesik (az) conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 



2. n1nek jólesik v# 

3. n2nek jólesik n1nek _a ← n3j 

4. n2nek jólesik n1nek _a ← n3j <n3 – n1 tulajdonsága> 

jósol 
1. n1 jósol 
2. n1 jósol (azt) (hogy) rel s 
3. n1 jósol (azt) (hogy) rel s n3ból 
4. n1 jósol (azt) (hogy) rel s n3nek 
5. n1 jósol (azt) hogy s 
6. n1 jósol (azt) hogy s n3nek 
7. n1 jósol hogy s 
8. n1 jósol hogy s n3ból 
9. n1 jósol n2t 
10. n1 jósol n2t n3ból 
11. n1 jósol n2t n3nek 
12. n1 jósol „s” 

13. n1nek _a ← n3j jósol (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

14. n1nek _a ← n3j jósol (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

15. n1nek _a ← n3j jósol n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

jót húz 
1. n1 jót húz n2ből 

jót iszik 
1. n1 jót iszik 
2. n1 jót iszik n2ből 

jóváhagy 
1. n1 jóváhagy n2t 

jóváhagyat 
1. n1 jóváhagyat n2t 
2. n1 jóváhagyat n2t n3hoz 
3. n1 jóváhagyat n2t n3nek 

jön 
1. n1 (azért) jön hogy s 
2. n1 (j) jön n2nek 
3. n1 jön 
4. n1 jön<n1 – nap, hold> 
5. n1 jön<n1 – többes v. csoport> 
6. n1 jön a ként 
7. n1 jön a nek 
8. n1 jön d 
9. n1 jön d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
10. n1 jön d <n2 – időpont> 
11. n1 jön d1 



12. n1 jön d2 
13. n1 jön d2 d1 
14. n1 jön d2 n2x1 
15. n1 jön d3 
16. n1 jön n2 között 
17. n1 jön n2 közül 
18. n1 jön n2 mellett 
19. n1 jön n2 mellé 
20. n1 jön n2 mentén 
21. n1 jön n2 nyomában 
22. n1 jön n2 szerint <n2 – menetrend, időterv> 
23. n1 jön n2 szélén 
24. n1 jön n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
25. n1 jön n2be <n2 – pénzösszeg> 
26. n1 jön n2be <n2 – ár, érték> 
27. n1 jön n2be d1 
28. n1 jön n2be n2x1 
29. n1 jön n2be n3nek 
30. n1 jön n2ben 
31. n1 jön n2ből 
32. n1 jön n2hoz 
33. n1 jön n2ig 
34. n1 jön n2kbe 
35. n1 jön n2ként 
36. n1 jön n2n 
37. n1 jön n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
38. n1 jön n2n <n2 – nyílás(záró)> 
39. n1 jön n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
40. n1 jön n2n <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
41. n1 jön n2n keresztül 
42. n1 jön n2n keresztül 
43. n1 jön n2n végig 
44. n1 jön n2n át 
45. n1 jön n2ra 
46. n1 jön n2ra <n2 – cél> 
47. n1 jön n2ra <n2, v# – cél> 
48. n1 jön n2től 
49. n1 jön n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 
50. n1 jön n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
51. n1 jön n2vel <n2 – lépés, …> 
52. n1 jön n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
53. n1 jön n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
54. n1 jön n2x <n2 – időpont> 
55. n1 jön n2x1 
56. n1 jön n2x2 
57. n1 jön n2x3 
58. n1 jön n2ért 



59. n1 jön n2ért <n2 – cél> 
60. n1 jön n3x3 
61. n1 jön nx2 
62. n1 jön v# 
63. n1 jön v# || n1 v n (v#)ra 
64. n1 jön v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
65. n1 jön v# <n2, v# – cél> 
66. n1 corr jön’ rel s 

jön <’sor kerül vmre’> 
1. n1v 

jön-megy 
1. n1 jön-megy 
2. n1 jön-megy d 
3. n1 jön-megy n2n 
4. n1 jön-megy n2n keresztül 
5. n1 jön-megy n2n át 
6. n1 jön-megy n2x1 
7. n1 jön-megy n2x2 
8. n1 jön-megy n2x3 

jövendőt mond 
1. n1 jövendőt mond 

jut 
1. jut olyasmi, valami rel s 
2. ap n1 jut n3 mellett 
3. n1 jut 
4. n1 jut d 
5. n1 jut n2 mellett 
6. n1 jut n2 számára 
7. n1 jut n2be 
8. n1 jut n2hoz 
9. n1 jut n2hoz n3tól 
10. n1 jut n2hoz n3vel 
11. n1 jut n2ig 
12. n1 jut n2ig n3tól 
13. n1 jut n2k közé 
14. n1 jut n2n 
15. n1 jut n2n keresztül 
16. n1 jut n2n át 
17. n1 jut n2nek 
18. n1 jut n2nek _a sorába 
19. n1 jut n2nek az osztályrészéül 
20. n1 jut n2nek osztályrészül 
21. n1 jut n2ra 
22. n1 jut n2ra <n2 – cél> 



23. n1 jut n2ra <n2 – rendezvény> 
24. n1 jut n2ra <v n2 – megállapodásra, elhatározásra, … jut> 
25. n1 jut n2ra n3 alapján 
26. n1 jut n2x1 
27. n1 jut n2x2 
28. n1 jut v# 
29. n1 jut v# || n1 v n (v#)ra 
30. n1 corr jut’ rel s 
31. n1 d 
32. n1 n2x1 
33. n1nek jut (az) hogy s 
34. n1nek jut osztályrészül n2 
35. n1nek jut osztályrészül n2 || n1nek _az osztályrészéül n2 
36. n1nek jut osztályrészül n2 || n1nek _az osztályrészéül ! (az) hogy s 
37. n1nek jut osztályrészül ! (az) hogy s 
38. n1nek jut osztályrészül ! (az) hogy s || n1nek _az osztályrészéül n2 
39. n1nek jut osztályrészül ! (az) hogy s || n1nek _az osztályrészéül ! (az) hogy s 
40. n1nek a n2 jut 
41. olyasmi rel s jut n2 számára 
42. olyasmi rel s jut n2nek 
43. valami rel s jut n2 számára 
44. valami rel s jut n2nek 

jut <nehézségek árán> 
1. n1 jut <nehézségek árán> n2ig 
2. n1 jut <nehézségek árán> n2ig d 
3. n1 jut <nehézségek árán> n2ig n3n 
4. n1 jut <nehézségek árán> n2ig n3től 

jut <vkiig> 
1. n1 jut <vkiig> d 
2. n1 jut <vkiig> d n3ig 
3. n1 jut <vkiig> n2hoz 
4. n1 jut <vkiig> n2ig 
5. n1 jut <vkiig> n2x1 n3ig 

jutalmaz 
1. n1 jutalmaz n2t 
2. n1 jutalmaz n2t n3vel 
3. n1 jutalmaz n2t n3ért 
4. n1 jutalmaz n3vel n2t 

jutalomban részesít 
1. n1 jutalomban részesít n2t n3ben 
2. n1 jutalomban részesít n2t n3ért 

juttat 
1. n1 juttat 1 n3x2 n2t 



2. n1 juttat 1 n3x3 n2t 
3. n1 juttat n2t 
4. n1 juttat n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
5. n1 juttat n2t d 
6. n1 juttat n2t n3 közé 
7. n1 juttat n2t n3be 
8. n1 juttat n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
9. n1 juttat n2t n3nek 
10. n1 juttat n2t n3ra 
11. n1 juttat n2t n3ra <n3 – cél> 
12. n1 juttat n2t n3vel 
13. n1 juttat n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
14. n1 juttat n2t n3x1 
15. n1 juttat n2t n3x2 
16. n1 juttat n3 elé n2t 
17. n1 juttat n3be n2t 
18. n1 juttat n3hoz n2t 
19. n1 juttat n3hoz n2t n3vel 
20. n1 juttat n3hoz n2t n4n keresztül 
21. n1 juttat n3hoz n2t n4nek _a közvetítésével 

  



K 
kacag 

1. n1 kacag 
2. n1 kacag a n2ből 
3. n1 kacag akár n2 
4. n1 kacag mint n2 
5. n1 kacag n2ig <n2 – fok> 
6. n1 kacag n2n 
7. n1 úgy kacag hogy s 

kacsázik 
1. n1 kacsázik n2vel n3n 

kacsint 
1. n1 kacsint n2jvel 
2. n1 kacsint n2nek 
3. n1 kacsint n2ra 

kalandozik 
1. n1 kalandozik 

kamatoztat 
1. n1 kamatoztat n2t 
2. n1 kamatoztat n2t n3ben 

kancsalít 
1. n 1 kancsalít a szemére 
2. n1 kancsalít 
3. n1 kancsalít a szemére || n1nek _ a szeme v 

kancsít 
1. n 1 kancsít a szemére 
2. n1 kancsít 
3. n1 kancsít a szemére || n1nek _ a szeme v 

kanyarodik 
1. n1 kanyarodik 
2. n1 kanyarodik d 
3. n1 kanyarodik n2x2 
4. n1 kanyarodik n3t d 
5. n1 kanyarodik n3t n2x2 

kanyarog 
1. n1 kanyarog d 
2. n1 kanyarog n2n 



3. n1 kanyarog n2n át 
4. n1 kanyarog n2x1 
5. n1 kanyarog n2x2 

kap 
1. n1 kap 
2. n1 kap (azt) hogy s 
3. n1 kap (azt) rel s 
4. n1 kap<n1 – hal> 
5. n1 kap a <v – cop> 
6. n1 kap n2 közé <az ütés érintőleges, v. az ütés tárgyát felületként értelmezzük> 
7. n1 kap n2be 
8. n1 kap n2be <az ütés egyenes irányú v. az ütés tárgyát pontként értelmezzük> 
9. n1 kap n2hoz 
10. n1 kap n2hoz n3vel 
11. n1 kap n2hoz n3vel/n3ra <n3ra – néhány n3 esetében> 

12. n1 kap n2nek _a ← n3jhoz 
13. n1 kap n2ra <az ütés érintőleges, v. az ütés tárgyát felületként értelmezzük> 
14. n1 kap n2ra <n2 – csalétek> 
15. n1 kap n2t 
16. n1 kap n2t a <d, a – idő, d, a – idő> 
17. n1 kap n2t a karjaiba 
18. n1 kap n2t a n3 minőségben 
19. n1 kap n2t ajándékba 
20. n1 kap n2t d 
21. n1 kap n2t d <d, a – idő, d, a – idő> 
22. n1 kap n2t emlékbe 
23. n1 kap n2t emlékül 
24. n1 kap n2t mint n3 
25. n1 kap n2t n3 közé <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
26. n1 kap n2t n3be 
27. n1 kap n2t n3be <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
28. n1 kap n2t n3ben 
29. n1 kap n2t n3ből 
30. n1 kap n2t n3j közé 
31. n1 kap n2t n3jbe 
32. n1 kap n2t n3től 
33. n1 kap n2t n3vel <n3 – kéz, fog, csőr, ujj, …> 
34. n1 kap n2t n3x1 
35. n1 kap n2t n3x3 
36. n1 kap n2t n3ért 
37. n1 kap n2vel n3ra 
38. n1 interj 
39. n2 kap n1től 
40. n2 kap n1ért 

kapál 
1. n1 kapál n2t 



2. n1 kapál n2t n3vel 

kapaszkodik 
1. n1 kapaszkodik n2be 
2. n1 kapaszkodik n2be n3vel 
3. n1 kapaszkodik n2be n3vel <n3 – kéz, ujj, …> 

kapcsol 
1. n1 kapcsol n2ra 
2. n1 kapcsol n2t 
3. n1 kapcsol n2t n3be 
4. n1 kapcsol n2t n3ra 
5. n1 kapcsol n2t n3vel 
6. n1 kapcsol n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

kapcsolatba hoz 
1. n1 kapcsolatba hoz n2t 
2. n1 kapcsolatba hoz n2t n3vel 
3. n1 kapcsolatba hoz n2t n3vel || n1 vp n2t és n3t 

kapcsolatba lép 
1. n1 kapcsolatba lép n2vel 
2. n1 kapcsolatba lép n2vel n3n 
3. n1 a kapcsolatba lép n2vel 

kapcsolatban van 
1. n1 kapcsolatban van n2vel 

kapcsolatot létesít 
1. n1 kapcsolatot létesít n2vel 
2. n1 kapcsolatot létesít n2vel n3n 

kapcsolatot tart 
1. n1 kapcsolatot tart n2vel 

kapcsolatot teremt 
1. n1 kapcsolatot teremt<n1 – többes> 
2. n1 kapcsolatot teremt d 
3. n1 kapcsolatot teremt n2vel 

kapcsolódik 
1. n1 kapcsolódik n2hoz 
2. n1 n3jben kapcsolódik n2hoz 

3. n3nek _a ← n1j kapcsolódik n2hoz 

kapcsoltatja magát 
1. n1 kapcsoltatja magát n2vel 
2. n1 kapcsoltatja magát n2vel n3n 



kapirgál 
1. n1 kapirgál d 
2. n1 kapirgál n2x3 

kapkod 
1. n1 kapkod n2t 
2. n1 kapkod n2t n3 közé <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
3. n1 kapkod n2t n3be <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
4. n1 kapkod n2t n3vel 
5. n1 kapkod n2t n3x1 

kárba vész 
1. n1 kárba vész 

karcol 
1. n1 karcol n2be 

kárhoztat 
1. n1 kárhoztat n2t n3ra 

káromkodik 
1. n1 káromkodik 
2. n1 káromkodik d 
3. n1 káromkodik n2vel 

kártol 
1. n1 kártol n2t 

kártyázik 
1. n1 kártyázik 
2. n1 kártyázik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 kártyázik n2t 

kaszabol 
1. n1 kaszabol n2t 
2. n1 kaszabol n2t n3vel 

kaszál 
1. n1 kaszál 
2. n1 kaszál a n2t 
3. n1 kaszál n2t 
4. n1 kaszál n2t <n2 – lekaszált tárgy> 
5. n1 kaszál n2t <n2 – végtermék> 
6. n1 kaszál n2t d 
7. n1 kaszál n2t n3ra 
8. n1 kaszál n2t n3ról 
9. n1 kaszál n2t n3x2 

kattan 



1. n1 kattan 
2. n1 kattan d 
3. n1 kattan n2x3 

4. n2nek _a ← n1j kattan 

kattingat 
1. n1 kattingat n2jt 
2. n1 kattingat n2t 
3. n1 kattingat n2t <n2 – fényképezőgép> 

kattog 
1. n1 kattog 
2. n1 kattog d 
3. n1 kattog n2ben 
4. n1 kattog n2től <n2 – ok> 
5. n1 kattog n2x3 

6. n1 kattog n3nek _a ← n2jben 
7. n2 kattog n1(j)ben <n2 – valami> 

8. n2nek _a ← n1j kattog 

kattog <lőfegyver működik> 
1. n1 kattog <lőfegyver működik> 

kavar 
1. n1 kavar d n2t 
2. n1 kavar n2t 
3. n1 kavar n2t n3ben 
4. n1 kavar n2t n3n 
5. n1 kavar n3x2 n2t 

kavarog 
1. n1 kavarog 
2. n1 kavarog d 
3. n1 kavarog egymást n2ben 
4. n1 kavarog egymást n2jben <n2 fej, agy> 
5. n1 kavarog n2jben <n2 fej, agy> 
6. n1 kavarog n2n 
7. n1 kavarog n2n <n2 – hely> 
8. n1 kavarog n2n végig 
9. n1 kavarog n2x1 n3y2 
10. n1 kavarog n2x2 
11. n1 kavarog n2x3 

kecsegtet 
1. n1 kecsegtet n2t 

kedve van <vmit tenni> 
1. n1nek kedve van <vmit tenni> v# 



kedve van beszélni 
1. n1nek kedve van beszélni 
2. n1nek d kedve van beszélni 

kedvében jár 
1. n1 n2nek _a kedvében jár 
2. n1 n2nek _a kedvében jár n3ben 

kedvére tesz 
1. n1 n2nek _a kedvére tesz 
2. n1 n2nek _a kedvére tesz n3ben 

kedvét leli <vmiben> 
1. n1 kedvét leli <vmiben> n2ben 

kefél 
1. n1 kefél n2t 
2. n1 kefél n3vel n2t <n3 – eszköz> 

kel 
1. n1 kel 
2. n1 kel<n1 – nap, hold> 
3. n1 kel d <d, n2 – idő> 
4. n1 kel d <d, n2 – időpont> 
5. n1 kel d2 
6. n1 kel d3 
7. n1 kel n2 ellen 
8. n1 kel n2 felett 
9. n1 kel n2ba 
10. n1 kel n2be 
11. n1 kel n2ből <n2 – ágy> 
12. n1 kel n2ra 
13. n1 kel n2ra n3vel 
14. n1 kel n2x <d, n2 – idő> 
15. n1 kel n2x <d, n2 – időpont> 
16. n1 kel n2x1 
17. n1 kel n2x2 
18. n1 kel n2x3 

kél <’kezdődik’> 
1. n1 kél <’kezdődik’> 

keletkezik 
1. n1 keletkezik 
2. n1 keletkezik d 
3. n1 keletkezik n2 miatt 
4. n1 keletkezik n2ből 
5. n1 keletkezik n2vel 



6. n1 keletkezik n2x3 
7. n2nek n1j keletkezik 

kell 
1. kell v# n2ért 
2. n1 v’ corr rel s (v#) 
3. n1nek kell n2 
4. n1nek kell n2nek v# 
5. n1nek kell v# 
6. n2nek kell n1 
7. n2nek kell n1 n3 céljából 
8. n2nek kell n1 n3ra 
9. n2nek kell v# 
10. n2nek kell v# hogy s 

kellemetlenkedik 
1. n1 kellemetlenkedik n2t 

kelt 
1. n1 kelt maga után n2t 
2. n1 kelt n2t 
3. n1 kelt n2t d <n3 – időpont> 
4. n1 kelt n2t n3 között 
5. n1 kelt n2t n3 számára 
6. n1 kelt n2t n3ben 

7. n1 kelt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
8. n1 kelt n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
9. n1 kelt n2t n3nek 
10. n1 kelt n2t n3vel 
11. n1 kelt n2t n3x <n3 – időpont> 
12. n1 kelt n2t n3x3 
13. n1 kelt n3be n2t 
14. n1 n2nek _avp n3 között 
15. n1 n2nek _avp n3ben 

keményedik 
1. n1 keményedik 
2. n1 keményedik n2től <n2 – ok> 

ken 
1. n1 ken n2t 
2. n1 ken n2t n3ra 
3. n1 ken n2t n3ra n4vel 
4. n1 ken n2t n3vel <n3 – eszköz> 
5. n1 ken n3vel n2t 
6. n1 ken n3vel n2t <n3 – anyag> 

kenyeret keres 



1. n1 kenyeret keres 
2. n1 kenyeret keres n2vel 

kényeztet 
1. n1 kényeztet n2t 
2. n1 kényeztet n2t n3vel 

kényszerít 
1. n1 kényszerít n2ra n3t 
2. n1 kényszerít n2t 
3. n1 kényszerít n2t (arra) hogy s 
4. n1 kényszerít n2t (arra) hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
5. n1 kényszerít n2t n (s)ra 
6. n1 kényszerít n2t n3ra 

kényszerül 
1. n1 kényszerül (arra) hogy s 

képez 
1. n1 képez n2t 
2. n1 képez n2t d 
3. n1 képez n2t n3 részére <n3 – többnyire működési terület> 
4. n1 képez n2t n3 számára <n3 – többnyire működési terület> 
5. n1 képez n2t n3ből 
6. n1 képez n2t n3nek <n3 – többnyire működési terület> 
7. n1 képez n2t n3ra 
8. n1 képez n2t n3ra <n3 – többnyire tevékenység> 
9. n1 képez n2t n3x3 
10. n1 képez n2t v# 
11. n1 képez n2t v# || n1 v n2t nra <néhány v# esetében> 
12. n1 képez n3t n2nek 

képvisel 
1. n1 képvisel n2t 

képzel 
1. n1 képzel (azt) (hogy) rel s 
2. n1 képzel (azt) hogy s 
3. n1 képzel azt hogy s 
4. n1 képzel maga elé (azt) (hogy) rel s 
5. n1 képzel maga elé (azt) hogy s 
6. n1 képzel maga elé n2t 
7. n1 képzel n2t 
8. n1 képzel n2t d 
9. n1 képzel n2t n3ként 
10. n1 képzel n2t n3nek 

képződik 



1. n1 képződik 

kér 
1. n1 kér (azt) (hogy) s 
2. n1 kér (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t 
3. n1 kér (azt) hogy s 
4. n1 kér (azt) hogy s <a címzett a cselekvő> 
5. n1 kér (azt) n3től hogy s 
6. n1 kér (hogy) s n2t 
7. n1 kér arra n3t hogy s 
8. n1 kér n2nek az érdekében 
9. n1 kér n2ra n3t 
10. n1 kér n2t 
11. n1 kér n2t (arra) hogy s 
12. n1 kér n2t (arra) „s” 
13. n1 kér n2t <n2 – többnyire cselekedet> 
14. n1 kér n2t d 
15. n1 kér n2t fejenként 
16. n1 kér n2t fejenként n3ért 
17. n1 kér n2t n3be <n3 – cél> 
18. n1 kér n2t n3ra <n3 – cél> 
19. n1 kér n2t n3től 

20. n1 kér n2t n3től || n1 v n3nek _a ← n2jt 
21. n1 kér n2t n3x2 
22. n1 kér n2t n3ért 
23. n1 kér n2t személyenként 
24. n1 kér n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
25. n1 kér n2t „s” 
26. n1 kér n2től (azt) hogy s 
27. n1 kér n2től (azt) „s” 

28. n1 kér n3nek _a← n2jt 
29. n1 kér n3t n2nek az érdekében 
30. n1 kér n3t „s” 
31. n1 kér n3től fejenként n2t 
32. n1 kér n3től n2t 
33. n1 kér v# 
34. n1 kér v# n2t 
35. n1 kér v# n2x2 
36. n1 kér v# n3től 
37. n1 kér „s” 

kér <’számít vmennyit vmiért’> 
1. n1 kér <’számít vmennyit vmiért’> n2t <n2 – összeg> 
2. n1 kér <’számít vmennyit vmiért’> n2t n3ért 

kérdez 
1. n1 kérdez (arról) (hogy) rel s n3t 
2. n1 kérdez (arról) (hogy) rel s n3t <n3 – a kérdés címzettje> 



3. n1 kérdez (arról) (hogy) rel s n3x3 
4. n1 kérdez (azt) (hogy) rel s n3től 
5. n1 kérdez (azt) (hogy) rel s n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
6. n1 kérdez (azt) (hogy) rel s n3x3 
7. n1 kérdez (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 kérdez (hogy) s n3t 
9. n1 kérdez (hogy) s n3től 
10. n1 kérdez (hogy) s n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
11. n1 kérdez (hogy) s n3x3 
12. n1 kérdez n2ról 
13. n1 kérdez n2ról n3t 
14. n1 kérdez n2ról n3t <n3 – a kérdés címzettje> 
15. n1 kérdez n2ról n3x3 
16. n1 kérdez n2t 
17. n1 kérdez n2t <n2 – névm, ill. információ> 
18. n1 kérdez n2t <n2 – tanuló v. feladat> 
19. n1 kérdez n2t n3től 
20. n1 kérdez n2t n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
21. n1 kérdez n2t n3x3 
22. n1 kérdez „s” 
23. n1 kérdez „s” n2t 
24. n1 kérdez „s” n2től 
25. n1 kérdez „s” n3t <n3 – a kérdés címzettje> 
26. n1 kérdez „s” n3től <n3 – a kérdés címzettje> 

kérdezget 
1. n1 kérdezget n2t 
2. n1 kérdezget n2t n3ról 

kéreget 
1. n1 kéreget 
2. n1 kéreget n2t <n2 – többnyire tárgy v. anyag> 
3. n1 kéreget n2t n3től 

kerekedik 
1. n1 kerekedik 
2. n1 kerekedik d 

kerékpározik 
1. n1 kerékpározik 
2. n1 kerékpározik d 
3. n1 kerékpározik n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
4. n1 kerékpározik n2n keresztül 
5. n1 kerékpározik n2n át 
6. n1 kerékpározik n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
7. n1 kerékpározik n2x2 

kereng 



1. n1 kereng d 
2. n1 kereng n2x3 

kerepel 
1. n1 kerepel 

keres 
1. n1 keres 
2. n1 keres (azt) (hogy) rel s 
3. n1 keres n2 és n3 között 
4. n1 keres n2ra valót 
5. n1 keres n2t 
6. n1 keres n2t <n2 – mennyiség> 
7. n1 keres n2t a <d, a – idő, d, a – idő> 
8. n1 keres n2t a n3 minőségben 
9. n1 keres n2t d 
10. n1 keres n2t d <d, a – idő, d, a – idő> 
11. n1 keres n2t d <n3 – idő> 
12. n1 keres n2t mint n3 
13. n1 keres n2t n3 alatt <n3 – idő> 
14. n1 keres n2t n3 közül 
15. n1 keres n2t n3ben <n3 – idő> 
16. n1 keres n2t n3x2 
17. n1 keres n2t n3x3 

kereskedik 
1. n1 kereskedik 
2. n1 kereskedik n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
3. n1 kereskedik n2vel <n2 – a kereskedés tárgya> 
4. n1 kereskedik n2vel <n2 – a kereskedő partner> 
5. n1 kereskedik n2vel d 

keresztel 
1. n1 keresztel n2t 
2. n1 keresztel n2t n3nek 
3. n1 keresztel n2t n3nek _a nevére 
4. n1 keresztel n2t n3nek _a tiszteletére az ő nevére 
5. n1 keresztel n2t n4 után n3nek 

keresztül|fut 
1. n1 keresztül|fut n2n 
2. n1 keresztül|fut n2n keresztül 
3. n1 keresztül|fut n2n át 

keresztül|jut 
1. n1 keresztül|jut d 
2. n1 keresztül|jut n2n 
3. n1 keresztül|jut n2x2 



keresztül|megy 
1. n1 keresztül|megy 
2. n1 keresztül|megy n2 mellett 
3. n1 keresztül|megy n2n 

keresztül|szalad 
1. n1 keresztül|szalad n2n 
2. n1 keresztül|szalad n2n keresztül 
3. n1 keresztül|szalad n2n át 

keresztülhúz 
1. n1 keresztülhúz n2t 
2. n1 keresztülhúz n2t n3ből 
3. n1 keresztülhúz n2t n3ról 
4. n1 keresztülhúz n2t n3vel 

keresztülmegy 
1. n1 keresztülmegy n2n 
2. n1 keresztülmegy n2n <n2 – többnyire intézmény, iroda, …> 

kéret 
1. n1 kéret n2t 
2. n1 kéret n2t d 
3. n1 kéret n2t n3x1 
4. n1 kéret n2t n3x2 

kerget 
1. n1 kerget n2t 
2. n1 kerget n2t d 
3. n1 kerget n2t n3n 
4. n1 kerget n2t n3n át 
5. n1 kerget n2t n3x1 
6. n1 kerget n2t n3x2 

kergeti egymást 
1. n1 kergeti egymást 

kergetik| egymást 
1. n1 kergetik| egymást 
2. n1 kergetik| egymást d 
3. n1 kergetik| egymást egymást 
4. n1 kergetik| egymást egymást n2ben 
5. n1 kergetik| egymást egymást n2jben 
6. n1 kergetik| egymást egymást n2jben <n2 fej, agy> 
7. n1 kergetik| egymást n2 előtt 
8. n1 kergetik| egymást n2n 
9. n1 kergetik| egymást n2n <n2 – hely> 
10. n1 kergetik| egymást n2x1 n3y2 



11. n1 kergetik| egymást n2x2 

kering 
1. n1 kering 
2. n1 kering d 
3. n1 kering n2nben 
4. n1 kering n2x3 

keringőzik 
1. n1 keringőzik 
2. n1 keringőzik d 
3. n1 keringőzik n2x3 

kerít 
1. n1 kerít n2t 
2. n1 kerít n2t d 
3. n1 kerít n2t hogy s 
4. n1 kerít n2t n3ben 
5. n1 kerít n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 kerít n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 kerít n2t n3x1 
8. n1 kerít n2t n3x2 

kerül 
1. n1 kerül 
2. n1 kerül (azt) hogy s || n1 v n2 (s)t 
3. n1 kerül a - n2be 
4. n1 kerül a célra 
5. n1 kerül az elől hogy s || n1 v n2 (s)t 
6. n1 kerül azt hogy s 
7. n1 kerül d 
8. n1 kerül d2 
9. n1 kerül magát d 
10. n1 kerül magát n2x 
11. n1 kerül magát n2x3 
12. n1 kerül n2 alá 
13. n1 kerül n2(j)be 
14. n1 kerül n2be 
15. n1 kerül n2be <n2 – nagy, pontosan meg nem nevezett összeg> 
16. n1 kerül n2be <n2 – többnyire meghatározott pénzösszeg> 
17. n1 kerül n2be <n2 – ár, érték> 
18. n1 kerül n2be n3ben 
19. n1 kerül n2be n3ben <n3 – valutatípus> 
20. n1 kerül n2be n3ig <n3 – mérték> 
21. n1 kerül n2be n3nek 
22. n1 kerül n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

23. n1 kerül n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
24. n1 kerül n2be n3vel <n3 – n1 része> 



25. n1 kerül n2be n3x3 
26. n1 kerül n2k közé 
27. n1 kerül n2nek _a kezébe 
28. n1 kerül n2nek _a sorába 
29. n1 kerül n2nek n3be 
30. n1 kerül n2ra 
31. n1 kerül n2ra <n2 – rendezvény> 
32. n1 kerül n2ra n3 tekintetében 
33. n1 kerül n2ra n3ben 
34. n1 kerül n2ra n3t tekintve 
35. n1 kerül n2ra n3x2 
36. n1 kerül n2re 
37. n1 kerül n2t 
38. n1 kerül n2x1 
39. n1 kerül n2x2 
40. n1 kerül n2x2 n3vel 
41. n1 kerül n3 elé d 
42. n1 kerül n3 elé n2x3 
43. n1 kerül n3be 

44. n1 kerül n3nek _a ← n2j alá 

45. n1 kerül n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 ruhadarabja v. testrésze> 

46. n1 kerül n3nek _a ← n2jx2 

47. n1 kerül n3nek _a ← n3jbe 

48. n1 kerül n3nek _a → n2jt 
49. n1 n3nek n2(j)be kerül 
50. n1be kerül v# <n1 – névmás, határozatlan számnév> 
51. n1be kerül v# n3nek 
52. n1nek kerül n2j <v – v hab> 
53. n2 n1be kerül n3nek 

kerül <vhová vízszintes helyzetben> 
1. n1 kerül <vhová vízszintes helyzetben> d 
2. n1 kerül <vhová vízszintes helyzetben> n2x2 

késik 
1. n1 késik 
2. n1 késik d 
3. n1 késik d1 
4. n1 késik n2 miatt 
5. n1 késik n2ig <n2 – idő> 
6. n1 késik n2ról 
7. n1 késik n2ról <n2 – rendezvény v. közlekedési eszköz> 
8. n1 késik n2t 
9. n1 késik n2t <n2 – idő> 
10. n1 késik n2vel 
11. n1 késik n2x1 
12. n1 késik n2x3 



késlekedik 
1. n1 késlekedik 
2. n1 késlekedik n2vel 
3. n1 késlekedik v# 

késleltet 
1. n1 késleltet n2t 
2. n1 késleltet n2t n3vel 

késve ér <vhová> 
1. n1 késve ér <vhová> d2 
2. n1 késve ér <vhová> n2x2 

készenlétbe helyez 
1. n1 készenlétbe helyez n2t 

készít 
1. n1 készít 
2. n1 készít n2ra valót 
3. n1 készít n2ra valót || n1 v n2t 
4. n1 készít n2ra valót n3nek 
5. n1 készít n2t 
6. n1 készít n2t d 
7. n1 készít n2t n3 számára 
8. n1 készít n2t n3ből 

9. n1 készít n2t n3ből ⇔~ n1 v n2t n3nek <n2 – étel v. a fogás általános megnevezése: 
első, második, harmadik fogás, húsétel, édesség, …> 

10. n1 készít n2t n3ből ⇔~ n1 v n2t n3ra <n2 – étel v. a fogás általános megnevezése: 
első, második, harmadik fogás, húsétel, édesség, …> 
11. n1 készít n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
12. n1 készít n2t n3ből <n3 – anyag> 
13. n1 készít n2t n3ből <n3 – márvány, bronz, kő, …> 
14. n1 készít n2t n3hoz 
15. n1 készít n2t n3nek 
16. n1 készít n2t n3ra 
17. n1 készít n2t n3ról 
18. n1 készít n2t n3x 
19. n1 készít n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 
20. n1 készít n3ből <n2 – étel v. fogás, n3 – élelmiszer> 
21. n1 készít v# valót 
22. n1 készít v# valót n3nek 

készíttet 
1. n1 készíttet n2t 
2. n1 készíttet n2t d 
3. n1 készíttet n2t n3 számára 
4. n1 készíttet n2t n3n 
5. n1 készíttet n2t n3nek 



6. n1 készíttet n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
7. n1 készíttet n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
8. n1 készíttet n2t n3x3 

késztet 
1. n1 késztet n2ra 
2. n1 késztet n2t n3ra 

készül 
1. n1 készül 
2. n1 készül n (v#)ra 
3. n1 készül n2be 
4. n1 készül n2be <n2 – cél> 
5. n1 készül n2ből 
6. n1 készül n2ből <n2 – tankönyv> 
7. n1 készül n2ből <n2 – tantárgy> 
8. n1 készül n2hoz 
9. n1 készül n2nek 
10. n1 készül n2ra 
11. n1 készül n2ra <n2 – cél> 
12. n1 készül v# 
13. n1 készül v# || n1 v n (v#ra) <néhány v# esetében> 
14. n1 készül v2ra 
15. § készül v# 
16. § készül ! (arra) hogy s (v#) 

készülődik 
1. n1 készülődik 
2. n1 készülődik n (v#)ra 
3. n1 készülődik n2be 
4. n1 készülődik n2be <n2 – cél> 
5. n1 készülődik n2nek 
6. n1 készülődik n2ra 
7. n1 készülődik n2ra <n2 – cél> 
8. n1 készülődik v# 
9. n1 készülődik v# || n1 v n (v#ra) <néhány v# esetében> 

kételkedik 
1. n1 kételkedik abban hogy s 
2. n1 kételkedik n2ben 

kétségbe von 
1. n1 kétségbe von (azt) hogy s 
2. n1 kétségbe von n2t 

kétségei vannak 
1. n1nek kétségei vannak arra vonatkozólag hogy s 
2. n1nek kétségei vannak n2ra vonatkozólag 



3. n1nek kétségei vannak n2t illetően 

kétséges 
1. n1 kétséges rel s 
2. n1 számára kétséges a (az) (hogy) rel s 
3. n1 számára kétséges a (az) (hogy) s <s – kérdő> 

kettéhasít 
1. n1 kettéhasít n2t 

2. n1 kettéhasít n3nek _a ← n2jt 

kever 
1. n1 kever n2t 
2. n1 kever n2t n3be 
3. n1 kever n2t n3ben 
4. n1 kever n2t n3ben <n3 – edény> 
5. n1 kever n2t n3ben <n3 – folyadék> 
6. n1 kever n2t n3ből 
7. n1 kever n2t n3vel 
8. n1 kever n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
9. n1 kever n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 
10. n1 kever n3t n2be 

keveredik 
1. n1 keveredik d 
2. n1 keveredik n2be 
3. n1 keveredik n2ra <n2 – rendezvény> 
4. n1 keveredik n2x2 

keverget 
1. n1 keverget n2t 
2. n1 keverget n2t n3vel 

kevés van 
1. n1 kevés van 
2. n1nből kevés van 
3. n2 számára kevés van n1ből ! n2nek v n1ből 
4. n2 számára kevés van n1ből ! n2nek v n1j 
5. n2 számára kevés van n1 ! n2nek v n1ből 
6. n2 számára kevés van n1 ! n2nek v n1j 
7. n2nek kevés van n1ből ! n2nek v n1ből 
8. n2nek kevés van n1ből ! n2nek v n1j 
9. n2nek kevés van n1 ! n2nek v n1ből 
10. n2nek kevés van n1 ! n2nek v n1j 
11. n2ra kevés van n1ből ! n2nek v n1ből 
12. n2ra kevés van n1ből ! n2nek v n1j 
13. n2ra kevés van n1 ! n2nek v n1ből 
14. n2ra kevés van n1 ! n2nek v n1j 



kézbe vesz 
1. n1 kézbe vesz n2t 

kézben tart 
1. n1 kézben tart n2t 

kézbesít 
1. n1 kézbesít n2t 
2. n1 kézbesít n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
3. n1 kézbesít n2t d 
4. n1 kézbesít n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 kézbesít n2t n3nek 
6. n1 kézbesít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
7. n1 kézbesít n2t n3x1 
8. n1 kézbesít n2t n3x2 

kezd 
1. n1 kezd 
2. n1 kezd n2be 
3. n1 kezd n2nek 
4. n1 kezd n2t 
5. n1 kezd n2t n3 ellen 
6. n1 kezd n2t n3vel 
7. n1 kezd n2vel 
8. n1 kezd n2vel <a játszma első hívásáról, n2 – többnyire kártya> 
9. n1 kezd v# 
10. n1 kezd v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 
11. n1 kezd v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 
12. n1 kezd n2be 
13. v0 v# 

kezd <vmilyenné> válni 
1. n1 kezd <vmilyenné> válni a 

kezd lenni 
1. n2 kezd lenni n1vel 

kezdi <vhogyan> érezni magát 
1. n1 kezdi <vhogyan> érezni magát a 
2. n1 kezdi <vhogyan> érezni magát d 

kezdődik 
1. n1 kezdődik 
2. n1 kezdődik d 
3. n1 kezdődik n2vel 
4. n1 kezdődik n2x3 

kezel 



1. n1 kezel n2t 
2. n1 kezel n2t <n2 – élőlény v. vmely szerv betegsége> 
3. n1 kezel n2t n3vel 
4. n1 kezel n2t n3vel <n3 – betegség> 
5. n1 kezel n2t n3vel <n3 – orvosság, gyógyeszköz> 

6. n1 kezel n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 beteg, sérült szerve> 
7. n1 kezel n3vel n2t 

kezeltet 
1. n1 kezeltet n2t 
2. n1 kezeltet n2t n3vel <n3 – a gyógyító személy> 

ki van világítva 
1. n1 ki van világítva 

ki|ad 
1. n1 ki|ad 
2. n1 ki|ad n2t 
3. n1 ki|ad n2t n2nek <n3 – cél> 
4. n1 ki|ad n2t n3ből 
5. n1 ki|ad n2t n3nek 
6. n1 ki|ad n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 ki|ad n2t n3ra <n3 – időtartam> 
8. n1 ki|ad n2t n3ért <n3 – ár> 
9. n1 ki|ad n3be n2t <n3 – bér, használat> 

ki|alakít 
1. n1 ki|alakít n2t 
2. n1 ki|alakít n2t n3 alapján 
3. n1 ki|alakít n2t n3 szerint 
4. n1 ki|alakít n2t n3ra alapozva 

ki|alakul 
1. n1 ki|alakul 
2. n1 ki|alakul n2ből 

ki|áll 
1. n1 ki|áll (azt) conj s <conj ha (a)mikor> 
2. n1 ki|áll (azt) hogy s <s tagadó v. kérdő> 
3. n1 ki|áll n2t 

ki|állít 
1. n1 ki|állít n2t 
2. n1 ki|állít n2t n3x2 

ki|ás 
1. n1 ki|ás n2t 
2. n1 ki|ás n2t d 



3. n1 ki|ás n2t n3vel 
4. n1 ki|ás n2t n3x3 

ki|bányász 
1. n1 ki|bányász n2t 
2. n1 ki|bányász n2t d 
3. n1 ki|bányász n2t n3ből 
4. n1 ki|bányász n2t n3ról 
5. n1 ki|bányász n2t n3x3 

ki|békül 
1. n1 ki|békül<n1 – többes> 
2. n1 ki|békül n2vel 
3. n1 ki|békül n2vel <7, 7> 

ki|bérel 
1. n1 ki|bérel n2t 
2. n1 ki|bérel n2t d 
3. n1 ki|bérel n2t n2x3 
4. n1 ki|bérel n2t n3ra 
5. n1 ki|bérel n2t n3ra <n3 – időtartam> 
6. n1 ki|bérel n2t n3től 
7. n1 ki|bérel n2t n3ért 
8. n1 ki|bérel n2t n3ért <n3 – érték, ár> 

ki|bír 
1. n1 ki|bír 
2. n1 ki|bír n2t 

ki|bogoz 
1. n1 ki|bogoz n2t 
2. n1 ki|bogoz n2t n3 szerint 

ki|bomlik 
1. n1 ki|bomlik 

ki|bont 
1. n1 ki|bont n2t 
2. n1 ki|bont n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
3. n1 ki|bont n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
4. n1 ki|bont n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
5. n1 ki|bont n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
6. n1 ki|bont n2t n3vel 

ki|borít 
1. n1 ki|borít n2t d 
2. n1 ki|borít n2t n3x2 

ki|borotvál 



1. n1 ki|borotvál n2t 
2. n1 ki|borotvál n2t n3vel 

3. n1 ki|borotvál n3nek _a ← n2jt 

ki|bővít 
1. n1 ki|bővít n2t 
2. n1 ki|bővít n2t n3vel 

ki|bújik 
1. n1 ki|bújik n2 közül 
2. n1 ki|bújik n2ből 

ki|csendül 
1. n1 ki|csendül n2ből 

ki|cserél 
1. n1 ki|cserél n2t 
2. n1 ki|cserél n2t n3ra 
3. n1 ki|cserél n3ra n2t 

ki|cserélődik 
1. n1 ki|cserélődik 
2. n1 ki|cserélődik n2x <n2 – időtartam> 

ki|csurgat 
1. n1 ki|csurgat n2t n3ra 

ki|dob 
1. n1 ki|dob d 
2. n1 ki|dob n2t 
3. n1 ki|dob n2t d 
4. n1 ki|dob n2t n3x1 
5. n1 ki|dob n2t n3x2 
6. n1 ki|dob n2x1 
7. n1t ki|dob n3 d 
8. n1t ki|dob n3 n2x2 

ki|dobál 
1. n1 ki|dobál n2t 
2. n1 ki|dobál n2t d 
3. n1 ki|dobál n2t n3x1 
4. n1 ki|dobál n2t n3x2 

ki|dönt 
1. n1 ki|dönt n2t 
2. n1 ki|dönt n2t d 
3. n1 ki|dönt n2t n3ra 
4. n1 ki|dönt n2t n3ról 
5. n1 ki|dönt n2t n3vel 



6. n1 ki|dönt n2t n3x2 

ki|dörzsöl 
1. n1 ki|dörzsöl n2jt 

2. n1 ki|dörzsöl n3nek _a ← n2jt 

3. n1 ki|dörzsöl n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

ki|dug 
1. n1 ki|dug n2t n3x1 
2. n1 ki|dug n2t n3x2 

ki|egyenget 
1. n1 ki|egyenget n2t 

ki|ejt 
1. n1 ki|ejt n2t 
2. n1 ki|ejt n2t d 
3. n1 így ki|ejt „s” 

ki|élez 
1. n1 ki|élez n2t 

ki|emelkedik 
1. n1 ki|emelkedik d 
2. n1 ki|emelkedik n2x1 

ki|enged 
1. n1 ki|enged (azt) hogy s 
2. n1 ki|enged n2t 
3. n1 ki|enged n2t d 
4. n1 ki|enged n2t n3ra 
5. n1 ki|enged n2t n3ra <n3 – cél> 
6. n1 ki|enged n2t n3x1 
7. n1 ki|enged n2t n3x2 
8. n1 ki|enged n2t v# 
9. n1 ki|enged n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 

ki|épít 
1. n1 ki|épít n2t 
2. n1 ki|épít n2t bd 
3. n1 ki|épít n2t d 
4. n1 ki|épít n2t n3 alapján 
5. n1 ki|épít n2t n3 mentén 
6. n1 ki|épít n2t n3 szerint 
7. n1 ki|épít n2t n3 és n4 között 
8. n1 ki|épít n2t n3ig 
9. n1 ki|épít n2t n3n 
10. n1 ki|épít n2t n3n keresztül 



11. n1 ki|épít n2t n3n át 
12. n1 ki|épít n2t n3ra alapozva 
13. n1 ki|épít n2t n3x1 
14. n1 ki|épít n2t n3x2 

ki|ér 
1. n1 ki|ér 
2. n1 ki|ér d 
3. n1 ki|ér n2n 
4. n1 ki|ér n2n keresztül 
5. n1 ki|ér n2n át 
6. n1 ki|ér n2ra 
7. n1 ki|ér n2x1 
8. n1 ki|ér n2x2 
9. n1 ki|ér n2ért <n2 – cél> 
10. n1 ki|ér v# 

ki|érdemel 
1. n1 ki|érdemel hogy s 
2. n1 ki|érdemel n2t 
3. n1 ki|érdemel n2t n3ért 

ki|ereszt 
1. n1 ki|ereszt n2t 
2. n1 ki|ereszt n2t n3ra 
3. n1 ki|ereszt n2t n3x1 

ki|érlel 
1. n1 ki|érlel n2t 
2. n1 ki|érlel n2t d <d, n3 – idő> 
3. n1 ki|érlel n2t n3x <d, n3 – idő> 

ki|esik 
1. n1 ki|esik 
2. n1 ki|esik d 
3. n1 ki|esik n2ra 
4. n1 ki|esik n2x1 

ki|fakul 
1. n1 ki|fakul 
2. n1 ki|fakul a <v – cop, v a> 
3. n1 ki|fakul n2t 
4. n1 ki|fakul n3től 

ki|fárad 
1. n1 ki|fárad 
2. n1 ki|fárad n2től <n2 – ok> 



ki|farag 
1. n1 ki|farag n2t 
2. n1 ki|farag n2t n3ből 
3. n1 ki|farag n2t n3vel 

ki|fáraszt 
1. n1 ki|fáraszt n2t 
2. n1 ki|fáraszt n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

3. n1 ki|fáraszt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

ki|fejleszt 
1. n1 ki|fejleszt n2(j)t n3vel 
2. n1 ki|fejleszt n2ben n3t 
3. n1 ki|fejleszt n2t <n2 – sajátság, képesség> 
4. n1 ki|fejleszt n2t n3ben 

5. n1 ki|fejleszt ! n3nek _a ← n2jt 

ki|fen 
1. n1 ki|fen n2t 
2. n1 ki|fen n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 ki|fen n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 ki|fen n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

ki|fényesít 
1. n1 ki|fényesít n2t 
2. n1 ki|fényesít n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 ki|fényesít n2t n3vel <n3 – eszköz> 

4. n1 ki|fényesít n3nek _a ← n2jt 

5. n1 ki|fényesít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

ki|feszít 
1. n1 ki|feszít n2t 
2. n1 ki|feszít n2t d 
3. n1 ki|feszít n2t n3 mentén 
4. n1 ki|feszít n2t n3n keresztül 
5. n1 ki|feszít n2t n3n át 
6. n1 ki|feszít n2t n3x2 

ki|fizet 
1. n1 ki|fizet n2(k)ben 
2. n1 ki|fizet n2t 
3. n1 ki|fizet n2t <n2 – érték> 
4. n1 ki|fizet n2ért 
5. n1 ki|fizet n3nek n2t 

ki|fog 
1. n1 ki|fog n2t 
2. n1 ki|fog n2t d 



3. n1 ki|fog n2t n3x1 
4. n1 ki|fog n2t n3x2 

ki|folyik 
1. n1 ki|folyik 
2. n1 ki|folyik d 
3. n1 ki|folyik n2ben 
4. n1 ki|folyik n2ben <n2 – patakok> 
5. n1 ki|folyik n2n keresztül 
6. n1 ki|folyik n2n át 
7. n1 ki|folyik n2x1 
8. n1 ki|folyik n2x2 
9. n2 ki|folyik d 
10. n2 ki|folyik n1x1 

11. n2nek _a ← n1j ki|folyik 

ki|fut 
1. n1 ki|fut 
2. n1 ki|fut d 
3. n1 ki|fut n2ből 
4. n1 ki|fut n2x1 
5. n1 ki|fut n2x2 
6. n1 ki|fut v# 

ki|fűrészel 
1. n1 ki|fűrészel n2t 

ki|gördül 
1. n1 ki|gördül n2n 
2. n1 ki|gördül n2x1 
3. n1 ki|gördül n2x2 

ki|gyúl 
1. n1 ki|gyúl 
2. n1 ki|gyúl n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 
3. n1 ki|gyúl n2n 
4. n1j ki|gyúl n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
5. n1jben ki|gyúl n2 
6. n1jn ki|gyúl n2 

7. n1nek _a ← n2j ki|gyúl 

8. n2nek _a ← n1j ki|gyúl 

ki|hajigál 
1. n1 ki|hajigál n2t 
2. n1 ki|hajigál n2t d 
3. n1 ki|hajigál n2t n3x1 
4. n1 ki|hajigál n2t n3x2 



ki|hajít 
1. n1 ki|hajít n2t 
2. n1 ki|hajít n2t d 
3. n1 ki|hajít n2t n3x1 
4. n1 ki|hajít n2t n3x2 

ki|hajt 
1. n1 ki|hajt n2t 
2. n1 ki|hajt n2t d 
3. n1 ki|hajt n2t n3n 
4. n1 ki|hajt n2t n3n át 
5. n1 ki|hajt n2t n3x1 
6. n1 ki|hajt n2t n3x2 
7. n1 ki|hajt n2t v# 

ki|hány <kalászos növény a fejét> 
1. n1 ki|hány <kalászos növény a fejét> n2t 

ki|hegyez 
1. n1 ki|hegyez n2t 
2. n1 ki|hegyez n2t n3vel 

ki|hirdet 
1. n1 ki|hirdet (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ki|hirdet (azt) hogy s 
3. n1 ki|hirdet azt hogy s 
4. n1 ki|hirdet n2 
5. n1 ki|hirdet n2t 
6. n1 ki|hirdet „s” 

ki|hord 
1. n1 ki|hord n2t 
2. n1 ki|hord n2t d 
3. n1 ki|hord n2t n3ben 
4. n1 ki|hord n2t n3n 
5. n1 ki|hord n2t n3n keresztül 
6. n1 ki|hord n2t n3nek 
7. n1 ki|hord n2t n3ra 
8. n1 ki|hord n2t n3x1 
9. n1 ki|hord n2t n3x2 

ki|hoz 
1. n1 ki|hoz n2t 
2. n1 ki|hoz n2t d 
3. n1 ki|hoz n2t n3n 
4. n1 ki|hoz n2t n3x1 
5. n1 ki|hoz n2t n3x2 



ki|hull 
1. n1 ki|hull 
2. n1 ki|hull d 
3. n1 ki|hull n2x1 
4. n1 ki|hull n2x2 

ki|hull(ik) 
1. n1 ki|hull(ik) 
2. n1 ki|hull(ik) d 
3. n1 ki|hull(ik) n2ra 
4. n1 ki|hull(ik) n2x1 

5. n2nek _a ← n1j ki|hull(ik) 

ki|hullik 
1. n1 ki|hullik 

2. n2nek _a ← n1j ki|hullik 

ki|húz 
1. n1 ki|húz d 
2. n1 ki|húz n2t 
3. n1 ki|húz n2t (arra) hogy s 
4. n1 ki|húz n2t d 
5. n1 ki|húz n2t n3 mentén 
6. n1 ki|húz n2t n3jnál fogva 
7. n1 ki|húz n2t n3n keresztül 
8. n1 ki|húz n2t n3n végig 
9. n1 ki|húz n2t n3n át 
10. n1 ki|húz n2t n3nél fogva 
11. n1 ki|húz n2t n3vel 
12. n1 ki|húz n2t n3x1 
13. n1 ki|húz n2t n3x2 

ki|húzat 
1. n1 ki|húzat n2t 

2. n1 ki|húzat n3nek ← n2jt 

ki|igazít 
1. n1 ki|igazít n2t 

ki|irt 
1. n1 ki|irt n2t 
2. n1 ki|irt n2t n3ből 
3. n1 ki|irt n2t n3ról 
4. n1 ki|irt n2t n3vel 

ki|javít 
1. n1 ki|javít n2t 
2. n1 ki|javít n2t <n2 – használati tárgy> 



ki|jön 
1. n1 ki|jön 
2. n1 ki|jön d 
3. n1 ki|jön n2 közül 
4. n1 ki|jön n2ből 
5. n1 ki|jön n2ra <n2 – cél> 
6. n1 ki|jön n2x1 
7. n1 ki|jön n2x2 
8. n1 ki|jön v# 
9. n1 ki|jön v# || n1 v n (v#)ra 

ki|jut 
1. n1 ki|jut 
2. n1 ki|jut d 
3. n1 ki|jut n2nek 
4. n1 ki|jut n2nek az osztályrészéül 
5. n1 ki|jut n2nek osztályrészül 
6. n1 ki|jut n2ra <n2 – cél> 
7. n1 ki|jut n2x1 
8. n1 ki|jut n2x2 
9. n1 ki|jut v# 
10. n1 ki|jut v# || n1 v n (v#)ra 

ki|kap 
1. n1 ki|kap 
2. n2 ki|kap n1től 
3. n2 ki|kap n1ért 

ki|kapkod 
1. n1 ki|kapkod n2t 
2. n1 ki|kapkod n2t n3x1 

ki|kér 
1. n1 ki|kér n2t 

2. n1 ki|kér n3nek _a← n2jt 

ki|kérdez 
1. n1 ki|kérdez n2t <n2 – tanuló v. feladat> 

ki|kever 
1. n1 ki|kever n2t 
2. n1 ki|kever n2t n3ből 

ki|kézbesít 
1. n1 ki|kézbesít n2t 
2. n1 ki|kézbesít n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
3. n1 ki|kézbesít n2t d 
4. n1 ki|kézbesít n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 



5. n1 ki|kézbesít n2t n3nek 
6. n1 ki|kézbesít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
7. n1 ki|kézbesít n2t n3x1 
8. n1 ki|kézbesít n2t n3x2 

ki|kezel 
1. n1 ki|kezel n2t 
2. n1 ki|kezel n2t n3vel 

ki|kísér 
1. n1 ki|kísér n2t 
2. n1 ki|kísér n2t d 
3. n1 ki|kísér n2t n3ig 
4. n1 ki|kísér n2t n3x2 

ki|koptat 
1. n1 ki|koptat n2t 
2. n1 ki|koptat n2t a ra 

ki|kormányoz 
1. n1 ki|kormányoz n2t d 
2. n1 ki|kormányoz n2t n3x1 
3. n1 ki|kormányoz n2t n3x2 

ki|kölcsönöz 
1. n1 ki|kölcsönöz n2t 
2. n1 ki|kölcsönöz n2t d 
3. n1 ki|kölcsönöz n2t n3ből 
4. n1 ki|kölcsönöz n2t n3től 

ki|költ 
1. n1 ki|költ n2t 

ki|köszörül 
1. n1 ki|köszörül n2t 
2. n1 ki|köszörül n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 ki|köszörül n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 ki|köszörül n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

ki|lép 
1. n1 ki|lép 
2. n1 ki|lép d 
3. n1 ki|lép n2ra <n2 – cél> 
4. n1 ki|lép n2x1 
5. n1 ki|lép n2x2 
6. n1 ki|lép v# 
7. n1 ki|lép v# || n1 v n (v#)ra 

ki|lóg 



1. n1 ki|lóg d 
2. n1 ki|lóg n2x2 

ki|lop 
1. n1 ki|lop n2t 
2. n1 ki|lop n2t d 
3. n1 ki|lop n2t n3től 
4. n1 ki|lop n2t n3x1 

ki|lő 
1. n1 ki|lő n2t 

ki|magoz 
1. n1 ki|magoz n2t 
2. n1 ki|magoz n2t n3től 
3. n1 ki|magoz n2t n3vel 

ki|mar 
1. n1 ki|mar n2t 

ki|mászik 
1. n1 ki|mászik 
2. n1 ki|mászik d 
3. n1 ki|mászik d <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
4. n1 ki|mászik hogy s 
5. n1 ki|mászik n2 között 
6. n1 ki|mászik n2 mentén 
7. n1 ki|mászik n2 át 
8. n1 ki|mászik n2n 
9. n1 ki|mászik n2n <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
10. n1 ki|mászik n2x1 
11. n1 ki|mászik n2x2 
12. n1 ki|mászik v# 

ki|megy 
1. n1 ki|megy 
2. n1 ki|megy d 
3. n1 ki|megy n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
4. n1 ki|megy n2n keresztül 
5. n1 ki|megy n2n át 
6. n1 ki|megy n2ra <n2 – cél> 
7. n1 ki|megy n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
8. n1 ki|megy n2x1 
9. n1 ki|megy n2x2 
10. n1 ki|megy v# 
11. n1 ki|megy v# || n1 v n (v#)ra 

ki|mer 



1. n1 ki|mer n2t 
2. n1 ki|mer n2t n3be <n3 – többes> 
3. n1 ki|mer n2t n3nek 

ki|meszel 
1. n1 ki|meszel n2t 

ki|metsz 
1. n1 ki|metsz n2t 
2. n1 ki|metsz n2t n3vel 
3. n1 ki|metsz n3be n2t 

ki|mond 
1. n1 ki|mond 
2. n1 ki|mond (azt) hogy s 
3. n1 ki|mond n21 
4. n1 ki|mond n2t 
5. n1 ki|mond n2t d 
6. n1 így ki|mond „s” 

ki|mos 
1. n1 ki|mos n2t 
2. n1 ki|mos n2t n3ben 
3. n1 ki|mos n2t n3ben <n2-t n3-be mártva> 
4. n1 ki|mos n2t n3vel 
5. n1 ki|mos n2t n3vel <n2-t n3vel kezeli> 
6. n1 ki|mos n3ből n2t 

ki|mutat 
1. n1 ki|mutat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ki|mutat (azt) hogy s 
3. n1 ki|mutat n2t 

ki|néz 
1. n1 ki|néz n2n 
2. n1 ki|néz n2ra 

ki|nyílik 
1. n1 ki|nyílik 
2. n1 ki|nyílik n2 előtt 
3. n1 ki|nyílik n2től <n2 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j ki|nyílik 

ki|nyit 
1. n1 ki|nyit n2t 
2. n1 ki|nyit n2t n3 előtt 
3. n1 ki|nyit n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 
4. n1 ki|nyit n2t n3vel 



5. n1 n2t n3nek 

ki|nyom 
1. n1 ki|nyom n2n <n2 – eszköz> 
2. n1 ki|nyom n2t 
3. n1 ki|nyom n2t <n2 – tárgy> 
4. n1 ki|nyom n2t n3ből <n2 – az n3 tárgy összetevője> 
5. n1 ki|nyom n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
6. n1 ki|nyom n2t n3ra <n3 – anyag, alap> 
7. n1 ki|nyom n2t n3ról 
8. n1 ki|nyom n2vel 

ki|nyomtat 
1. n1 ki|nyomtat n2n <n2 – eszköz> 
2. n1 ki|nyomtat n2t 
3. n1 ki|nyomtat n2t n3ben 
4. n1 ki|nyomtat n2t n3ra <n3 – anyag, alap> 
5. n1 ki|nyomtat n2t n3ról 
6. n1 ki|nyomtat n2vel 

ki|nyújt 
1. n1 ki|nyújt n2t 
2. n1 ki|nyújt n2t n3x1 
3. n1 ki|nyújt n2t n3x2 

ki|nyúlik 
1. n1 ki|nyúlik 
2. n1 ki|nyúlik n2ből 

ki|olt 
1. n1 ki|olt n2t 
2. n1 ki|olt n2t n3vel 

ki|olvas 
1. n1 ki|olvas (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ki|olvas (azt) (hogy) rel s n3ból 
3. n1 ki|olvas hogy s 
4. n1 ki|olvas hogy s n3ból 
5. n1 ki|olvas n2t 
6. n1 ki|olvas n2t n3ból 

7. n1nek _a ← n3j ki|olvas (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

8. n1nek _a ← n3j ki|olvas (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

9. n1nek _a ← n3j ki|olvas n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

ki|olvaszt 
1. n1 ki|olvaszt n2t 
2. n1 ki|olvaszt n2t n3ből 



ki|oson 
1. n1 ki|oson d 
2. n1 ki|oson n2 után 
3. n1 ki|oson n2x1 
4. n1 ki|oson n2x2 

ki|oszt 
1. n1 ki|oszt n2t 
2. n1 ki|oszt n3(k) között n2t 
3. n1 ki|oszt n3nek n2t 
4. n1 ki|oszt n3ra n2t 

ki|öl 
1. n1 ki|öl n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 
2. n1 ki|öl n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
3. n1 ki|öl n3ből n2t 

ki|ömlik 
1. n1 ki|ömlik 
2. n1 ki|ömlik d 
3. n1 ki|ömlik n2x1 
4. n1 ki|ömlik n2x2 

ki|önt 
1. n1 ki|önt n2t 
2. n1 ki|önt n2t d 
3. n1 ki|önt n2t n3be <n3 – többes> 
4. n1 ki|önt n2t n3n 
5. n1 ki|önt n2t n3nek 
6. n1 ki|önt n2t n3ra 
7. n1 ki|önt n2t n3x1 
8. n1 ki|önt n2t n3x2 

ki|présel 
1. n1 ki|présel n2t 
2. n1 ki|présel n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 ki|présel n2t n3ből <n2 – az n3 tárgy összetevője> 
4. n1 ki|présel n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 

ki|próbál 
1. n1 ki|próbál (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 ki|próbál n2t 

ki|radíroz 
1. n1 ki|radíroz n2t 
2. n1 ki|radíroz n2t n3vel 

ki|rajzol 



1. n1 ki|rajzol n2t 
2. n1 ki|rajzol n2t n3ra 
3. n1 ki|rajzol „s” 
4. n1 ki|rajzol „s” n2vel 
5. n1 ki|rajzol „s” n3ra 

ki|rak 
1. n1 ki|rak n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
2. n1 ki|rak n2t d 
3. n1 ki|rak n2t n3x1 
4. n1 ki|rak n2t n3x2 

ki|ráz 
1. n1 ki|ráz n2t <n2 – a fizikai behatás tárgya> 
2. n1 ki|ráz n2t n3ból <n2 – az eltávolítandó tárgy> 
3. n1 ki|ráz n2t n3ből 
4. n1 ki|ráz n2t n3ra 

ki|rendel 
1. n1 ki|rendel n2t d 
2. n1 ki|rendel n2t n3 céljából <n3 – cél> 
3. n1 ki|rendel n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 ki|rendel n2t n3ra <n3 – időtartam> 
5. n1 ki|rendel n2t n3x1 
6. n1 ki|rendel n2t n3x2 
7. n1 ki|rendel n2t n3ért <n3 – cél> 
8. n1 ki|rendel n2t v# 
9. n1 ki|rendel n2t v# || n1 v n2t n (v#) céljából <néhány v# esetében> 
10. n1 ki|rendel n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra || n1 v n2t hogy s 

ki|repül 
1. n1 ki|repül 
2. n1 ki|repül d 
3. n1 ki|repül n2n 
4. n1 ki|repül n2x1 
5. n1 ki|repül n2x2 
6. n1 ki|repül n2x3 

ki|reszel 
1. n1 ki|reszel n2t 

ki|rohan 
1. n1 ki|rohan d 
2. n1 ki|rohan magát d 
3. n1 ki|rohan magát n2x2 
4. n1 ki|rohan n2 után 
5. n1 ki|rohan n2n 
6. n1 ki|rohan n2n keresztül 



7. n1 ki|rohan n2n át 
8. n1 ki|rohan n2ra <n2 – cél> 
9. n1 ki|rohan n2x1 

ki|sodor 
1. n1 ki|sodor n2t <n1 – víz, hullámok, sodrás …> 
2. n1 ki|sodor n2t d 
3. n1 ki|sodor n2t n3hoz 
4. n1 ki|sodor n2t n3x1 
5. n1 ki|sodor n2t n3x2 
6. n3 ki|sodor n1t d 
7. n3 ki|sodor n1t n2x1 
8. n3 ki|sodor n1t n2x2 

ki|söpör 
1. n1 ki|söpör n2t 
2. n1 ki|söpör n2t d 
3. n1 ki|söpör n2t n3vel 
4. n1 ki|söpör n2t n3x1 
5. n1 ki|söpör n2t n3x2 

ki|szabadul 
1. n1 ki|szabadul 
2. n1 ki|szabadul n2 alól 
3. n1 ki|szabadul n2ből 

ki|szalad 
1. n1 ki|szalad 
2. n1 ki|szalad d 
3. n1 ki|szalad n2ből 
4. n1 ki|szalad n2x1 
5. n1 ki|szalad n2x2 
6. n1 ki|szalad v# 

ki|szállít 
1. n1 ki|szállít n2t n3ra 

ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> 
1. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t 
2. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t d 
3. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
4. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3x1 
6. n1 ki|szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3x2 

ki|szed 
1. n1 ki|szed n2t 
2. n1 ki|szed n2t d 



3. n1 ki|szed n2t n3 közül 
4. n1 ki|szed n2t n3ből 
5. n1 ki|szed n2t n3vel 
6. n1 ki|szed n2t n3x3 
7. n1 ki|szed n3ből n2t 

ki|szélesedik 
1. n1 ki|szélesedik 

ki|szélesít 
1. n1 ki|szélesít n2t 
2. n1 ki|szélesít n2t n3ra 
3. n1 ki|szélesít n2t n3vel 

ki|szivattyúz 
1. n1 ki|szivattyúz n2t 
2. n1 ki|szivattyúz n2t n3x1 

ki|szolgál 
1. n1 ki|szolgál d 
2. n1 ki|szolgál n2t d <d, n3 – időtartam> 
3. n1 ki|szolgál n2t n3x <d, n3 – időtartam> 

ki|szólít 
1. n1 ki|szólít n2t 
2. n1 ki|szólít n2t d 
3. n1 ki|szólít n2t hogy s 
4. n1 ki|szólít n2t n3ben 
5. n1 ki|szólít n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 ki|szólít n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 ki|szólít n2t n3x1 
8. n1 ki|szólít n2t n3x2 

ki|szór 
1. n1 ki|szór n2t 
2. n1 ki|szór n2t d 
3. n1 ki|szór n2t n3be 
4. n1 ki|szór n2t n3kbe 
5. n1 ki|szór n2t n3n 
6. n1 ki|szór n2t n3ra 
7. n1 ki|szór n2t n3x3 

ki|tágít 
1. n1 ki|tágít n2t 
2. n1 ki|tágít n2t n3ra 
3. n1 ki|tágít n2t n3vel 

ki|tágul 



1. n1 ki|tágul 
2. n1 ki|tágul<n1 – lábbeli> 
3. n1 ki|tágul n2 előtt 
4. n1 ki|tágul széltében 

5. n1nek _a ← n2j ki|tágul 

ki|tágul <az ezt érzékelő mozgásban van> 
1. n1 ki|tágul <az ezt érzékelő mozgásban van> 

ki|takarít 
1. n1 ki|takarít n2ben 
2. n1 ki|takarít n2t után 

ki|tálal 
1. n1 ki|tálal n2t 
2. n1 ki|tálal n2t n3be 
3. n1 ki|tálal n2t n3ra 

ki|tapasztal 
1. n1 ki|tapasztal n2t 

ki|tár 
1. n1 ki|tár n2t 
2. n1 ki|tár n2t n3 előtt 
3. n1 ki|tár n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 
4. n1 ki|tár n2t n3vel 
5. n1 n2t n3nek 

ki|tart 
1. n1 ki|tart n2t 
2. n1 ki|tart „s” 

ki|tát 
1. n1 ki|tát n2t 

ki|tép 
1. n1 ki|tép n2t 
2. n1 ki|tép n2t n3x1 

ki|tereget 
1. n1 ki|tereget n2t 
2. n1 ki|tereget n2t d 
3. n1 ki|tereget n2t n3x2 
4. n1 ki|tereget n2t n3x3 

ki|terjeszt 
1. n1 ki|terjeszt n2t 

ki|termel 



1. n1 ki|termel n2t 
2. n1 ki|termel n2t d 
3. n1 ki|termel n2t n3ből 
4. n1 ki|termel n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
5. n1 ki|termel n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
6. n1 ki|termel n2t n3ról 
7. n1 ki|termel n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
8. n1 ki|termel n2t n3x3 

ki|tesz 
1. n1 ki|tesz n2t 
2. n1 ki|tesz n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
3. n1 ki|tesz n2t d 
4. n1 ki|tesz n2t n3x1 
5. n1 ki|tesz n2t n3x2 
6. n1 ki|tesz n2t n3x3 

ki|tisztít 
1. n1 ki|tisztít n2t 
2. n1 ki|tisztít n2t n3vel 
3. n1 ki|tisztít n2t n3vel <n3 – anyag> 
4. n1 ki|tisztít n2t n3vel <n3 – eszköz> 
5. n1 ki|tisztít n3ből n2t 

ki|tódul 
1. n1 ki|tódul d 
2. n1 ki|tódul magát d 
3. n1 ki|tódul magát n2x2 
4. n1 ki|tódul n2 után 
5. n1 ki|tódul n2n 
6. n1 ki|tódul n2n keresztül 
7. n1 ki|tódul n2n át 
8. n1 ki|tódul n2ra <n2 – cél> 
9. n1 ki|tódul n2x1 

ki|tol 
1. n1 ki|tol n2t 
2. n1 ki|tol n2t d 
3. n1 ki|tol n2t n3x1 
4. n1 ki|tol n2t n3x2 

ki|tölt 
1. n1 ki|tölt n2t 
2. n1 ki|tölt n2t n3be <n3 – többes> 
3. n1 ki|tölt n2t n3nek 

ki|töm 
1. n1 ki|töm n2t 



ki|tör 
1. n1 ki|tör n2t 
2. n1 ki|tör n2t d 
3. n1 ki|tör n2t n3ra 
4. n1 ki|tör n2t n3vel 

5. n1 ki|tör n3nek _a ← n2jt 

ki|törik 
1. n1 ki|törik 
2. n1 ki|törik n2 alatt 
3. n1 ki|törik n2től <n2 – ok> 

ki|töröl 
1. n1 ki|töröl n2t 
2. n1 ki|töröl n2t n3ből 
3. n1 ki|töröl n2t n3vel 

ki|tűz 
1. n1 ki|tűz n2t n3 elé 
2. n1 ki|tűz n2t n3 elé n4ül 
3. n1 ki|tűz n3 elé n2t 

ki|ugrik 
1. n1 ki|ugrik 
2. n1 ki|ugrik d 
3. n1 ki|ugrik magát d 
4. n1 ki|ugrik magát n2x1 
5. n1 ki|ugrik magát n2x2 
6. n1 ki|ugrik magát/v d 
7. n1 ki|ugrik magát/v n2x2 
8. n1 ki|ugrik magát1,2,4 d 
9. n1 ki|ugrik magát1,2,4 n2x1 
10. n1 ki|ugrik magát2 n2n 
11. n1 ki|ugrik n2n 
12. n1 ki|ugrik n2x1 

ki|úszik 
1. n1 ki|úszik 
2. n1 ki|úszik d 
3. n1 ki|úszik n2 után 
4. n1 ki|úszik n2ben <n2 – úszásnem> 
5. n1 ki|úszik n2jn 
6. n1 ki|úszik n2n 
7. n1 ki|úszik n2n <n2 – úszásnem> 
8. n1 ki|úszik n2n át 
9. n1 ki|úszik n2vel 
10. n1 ki|úszik n2vel <n2 – úszásnem> 
11. n1 ki|úszik n2x2 



12. n1 d 
13. n1 n2x1 

ki|vág 
1. n1 ki|vág n2t 
2. n1 ki|vág n2t n3vel 

ki|váj 
1. n1 ki|váj n2t 

ki|választ 
1. n1 ki|választ (azt) (hogy) rel s 
2. n1 ki|választ n2 és n3 között 
3. n1 ki|választ n2t 
4. n1 ki|választ n2t (arra) hogy s 
5. n1 ki|választ n2t n3 közül 
6. n1 ki|választ n2t n3hoz 
7. n1 ki|választ n2t n3ra 
8. n1 ki|választ n3hoz illő n2t 
9. n1 ki|választ n3nek _a sínéhez illő n2t 
10. n1 ki|választ n3nek való n2t 
11. n1v n2t 

ki|vallat 
1. n1 ki|vallat n2t 
2. n1 ki|vallat n2t a ügyben 
3. n1 ki|vallat n2t n3 ügyében 
4. n1 ki|vallat n2t n3-ügyben 
5. n1 ki|vallat n2t n3ról 

ki|válogat 
1. n1 ki|válogat n2t 
2. n1 ki|válogat n2t n3 közül 
3. n1 ki|válogat n2t n3ből 

ki|vasal 
1. n1 ki|vasal n2t 

ki|véd 
1. n1 ki|véd n2t 
2. n1 ki|véd n2t d 
3. n1 ki|véd n2t n3vel 
4. n1 ki|véd n2t n3x2 

ki|vés 
1. n1 ki|vés n2t 
2. n1 ki|vés n2t n3vel 
3. n1 ki|vés n3be n2t 



ki|vesz 
1. n1 ki|vesz n2t 
2. n1 ki|vesz n2t d 
3. n1 ki|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
4. n1 ki|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
5. n1 ki|vesz n2t n3től 
6. n1 ki|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
7. n1 ki|vesz n2t n3x1 

ki|vet 
1. n1 ki|vet n2t 
2. n1 ki|vet n2t <n1 – víz, hullámok, sodrás …> 
3. n1 ki|vet n2t d 
4. n1 ki|vet n2t n3be 
5. n1 ki|vet n2t n3hoz 
6. n1 ki|vet n2t n3x2 
7. n1t ki|vet n3 d 
8. n1t ki|vet n3 n2x2 

ki|vetődik 
1. n1 ki|vetődik d 
2. n1 ki|vetődik n2x2 

ki|vezet 
1. n1 ki|vezet d 
2. n1 ki|vezet n2t <n1 – személy, maga megy> 
3. n1 ki|vezet n2t d 
4. n1 ki|vezet n2t n3jnál fogva 
5. n1 ki|vezet n2t n3n 
6. n1 ki|vezet n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 ki|vezet n2t n3x1 
8. n1 ki|vezet n2t n3x2 
9. n1 ki|vezet n2t v# 
10. n1 ki|vezet n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
11. n1 ki|vezet n2x2 

ki|világít 
1. n1 ki|világít n2t 
2. n1 ki|világít n2t n3vel 

ki|virágzik 
1. n1 ki|virágzik 

ki|visz 
1. n1 ki|visz n2t 
2. n1 ki|visz n2t <n1 – személy, maga megy> 
3. n1 ki|visz n2t d 
4. n1 ki|visz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 



5. n1 ki|visz n2t n3jnál fogva 
6. n1 ki|visz n2t n3n 
7. n1 ki|visz n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
8. n1 ki|visz n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 ki|visz n2t n3x1 
10. n1 ki|visz n2t n3x2 
11. n1 ki|visz n2t v# 
12. n1 ki|visz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
13. n1t ki|visz n3 d 
14. n1t ki|visz n3 n2x2 
15. n3 ki|visz n1t d 
16. n3 ki|visz n1t n2x1 
17. n3 ki|visz n1t n2x2 

ki|vizsgál 
1. n1 ki|vizsgál n2t 
2. n1 ki|vizsgál n2t n3n 
3. n1 ki|vizsgál n2t n3vel 

ki|vörösödik 
1. n1 ki|vörösödik 
2. n1 ki|vörösödik n2jben <n2 – ok> 
3. n1 ki|vörösödik n2től <n2 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j ki|vörösödik 

5. n2nek _a ← n1j ki|vörösödik<n1 – n2 testrésze> 

ki|zavar 
1. n1 ki|zavar n2t 
2. n1 ki|zavar n2t d 
3. n1 ki|zavar n2t n3x1 
4. n1 ki|zavar n2t n3x2 

ki|zuhan 
1. n1 ki|zuhan d 
2. n1 ki|zuhan n2x2 

kiabál 
1. n1 (azt) hogy kiabál s n3nek 
2. n1 kiabál 
3. n1 kiabál (azt) hogy s 
4. n1 kiabál n2ra 
5. n1 kiabál n2t 
6. n1 kiabál n2t n3nek 
7. n1 kiabál n2vel 
8. n1 kiabál n2ért 
9. n1 kiabál „S” 
10. n1 kiabál „s” n3nek 



kiábrándul 
1. n1 kiábrándul 
2. n1 kiábrándul n2ből 

kiad 
1. n1 kiad magát n3nek 
2. n1 kiad n2t 
3. n1 kiad n2t a példányszámban 
4. n1 kiad n2t n3be 
5. n1 kiad n2t n3ben 
6. n1 kiad n2t n3ből 
7. n1 kiad n2t n3hoz 
8. n1 kiad n2t n3nek 
9. n1 kiad n2t n3nál 
10. n1 kiad n2t n3ra 
11. n1 kiad n2t n3től 

kiad <részt az örökségből> 
1. n1 kiad <részt az örökségből> n2t n3nek 

kiadja a jussát 
1. n1 kiadja a jussát n2nek 

kiagyal 
1. n1 kiagyal (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kiagyal (azt) hogy s 
3. n1 kiagyal n2t 

kiaknáz 
1. n1 kiaknáz n2t 

kialakít 
1. n1 kialakít n2jt 
2. n1 kialakít n2t 
3. n1 kialakít n2t n3 számára 
4. n1 kialakít n2t n3ből 
5. n1 kialakít n2t n3n <n3 – helyhez kötött szerszám, eszköz> 
6. n1 kialakít n2t n3nek 
7. n1 kialakít n2t n3vel <n3 – mozgatható szerszám, eszköz> 

kialakul 
1. n1 kialakul 
2. n1 kialakul d 
3. n1 kialakul n2ből 
4. n1 kialakul n2x3 
5. n2ben kialakul n1 
6. n2ben kialakul n1 <n1 – benyomás, vélemény, meggyőződés, …> 
7. n2nek kialakul n1j 



8. n2nek kialakul n1j <n1 – benyomás, vélemény, meggyőződés, …> 

9. n3nek _a ← n2jben kialakul n1 

kiáll 
1. n1 kiáll 
2. n1 kiáll d 
3. n1 kiáll n2t 
4. n1 kiáll n2x1 
5. n1 kiáll n2ért 
6. n1 kiáll n2ért d 
7. n1 kiáll n2ért n3vel 

kiáll <többnyire kérdéskor v. tagadáskor> 
1. n1 kiáll <többnyire kérdéskor v. tagadáskor> n2t 

kiállít 
1. n1 kiállít n2t 
2. n1 kiállít n2t d 
3. n1 kiállít n2t n2nek 
4. n1 kiállít n2t n3 részére 
5. n1 kiállít n2t n3x2 
6. n1 kiállít n2t n3x3 

kiállja az ostromot 
1. n1 kiállja az ostromot 
2. n1 n2nek _a kiállja az ostromot 

kialszik 
1. n1 kialszik 
2. n1 kialszik n2től <n2 – ok> 
3. n1 kialszik n2x3 

kiált 
1. n1 (azt) hogy kiált s n3nek 
2. n1 kiált 
3. n1 kiált (azt) hogy s 
4. n1 kiált n2t 
5. n1 kiált n2t n3nek 
6. n1 kiált n2ért 
7. n1 kiált „S” 
8. n1 kiált „s” 
9. n1 kiált „s” n3nek 

kiáltozik 
1. kiáltozik n1 „s” n3nek 
2. n1 (azt) hogy kiáltozik s n3nek 
3. n1 kiáltozik 
4. n1 kiáltozik (azt) hogy s 



5. n1 kiáltozik n2t 
6. n1 kiáltozik n2t n3nek 
7. n1 kiáltozik „S” 

kiárul 
1. n1 kiárul n2t 
2. n1 kiárul n2t n3ből 

kiás 
1. n1 kiás n2t 

kibékül 
1. n1 kibékül n2vel 

kibír 
1. n1 kibír d 
2. n1 kibír n2t 

kibiztosít 
1. n1 kibiztosít n3t 

kibocsát 
1. n1 kibocsát n2t 
2. n1 kibocsát n2t n3be 
3. n1 kibocsát n2t n3ből 
4. n1 kibocsát n2t n3hoz 
5. n1 kibocsát n2t n3nek 
6. n1 kibocsát n2t n3től 
7. n1 kibocsát n2t n3x1 
8. n1 kibocsát n2t n3x2 

kibogoz 
1. n1 kibogoz n2t 

kibomlik 
1. n1 kibomlik 

kibont 
1. n1 kibont n2t 
2. n1 kibont n2t n3ra 

kibontakozik 
1. n1 kibontakozik 
2. n1 kibontakozik d 
3. n1 kibontakozik n2x3 
4. n2nek n1j kibontakozik 

kibontakoztat 
1. n1 kibontakoztat n2t 



kicsap 
1. n1 kicsap 
2. n1 kicsap d 
3. n1 kicsap n2ben 
4. n1 kicsap n2ből 
5. n1 kicsap n2x1 
6. n1 kicsap n2x2 

kicserél 
1. n1 kicserél n2vel n3t 

kicsikar 
1. n1 kicsikar a választ arra (hogy) rel s 
2. n1 kicsikar n2t 
3. n1 kicsikar n2t n3vel 
4. n1 kicsikar n3ből a választ arra (hogy) rel s 
5. n1 kicsikar n3ből n2t 
6. n1 kicsikar n3től n2t 

kicsomagol 
1. n1 kicsomagol n2t 
2. n1 kicsomagol n2t n3ből 
3. n1 kicsomagol n2t n3ra 

kicsordul 
1. n1 kicsordul 

kicsúfol 
1. n1 kicsúfol n2t 

kicsúszik 
1. n1 kicsúszik n2 közül 
2. n1 kicsúszik n2ből 
3. n1 kicsúszik n2jn <n2 – száj, …> 

4. n1 kicsúszik n2nek _a ← n3jn <n3 – száj, …> 
5. n1nek kicsúszik n2jn „s” 

kidekorál <’ellátja a baját’> 
1. n1 kidekorál <’ellátja a baját’> n2t 

kiderít 
1. n1 kiderít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kiderít (azt) (hogy) rel s n3nál 
3. n1 kiderít (azt) hogy s 
4. n1 kiderít (azt) hogy s n3nál 
5. n1 kiderít (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 kiderít (hogy) s n3nál 
7. n1 kiderít n2t 



8. n1 kiderít n2t n3ben 
9. n1 kiderít n2t n3nál 

kiderül 
1. kiderül hogy s 
2. az kiderül hogy s 
3. n1 kiderül a nek, v hogy s 
4. n1 kiderül d2 
5. n1 kiderül magát d 
6. n1 kiderül magát n2x3 
7. n1 kiderül n2nek, v hogy s 
8. n1 kiderül n2x2 
9. n1 mint v4s, kiderül hogy s 

kidob 
1. n1 kidob n2t 
2. n1 kidob n2t d 
3. n1 kidob n2t d1 n4 miatt 
4. n1 kidob n2t d1 n4ért 
5. n1 kidob n2t d2 n4 miatt 
6. n1 kidob n2t d2 n4ért 
7. n1 kidob n2t n3 miatt 
8. n1 kidob n2t n3ből 
9. n1 kidob n2t n3x1 
10. n1 kidob n2t n3x1 n4 miatt 
11. n1 kidob n2t n3x1 n4ért 
12. n1 kidob n2t n3x2 
13. n1 kidob n2t n3x2 n4 miatt 
14. n1 kidob n2t n3x2 n4ért 
15. n1 kidob n2t n3ért 

kidolgoz 
1. n1 kidolgoz n2t 

kidug 
1. n1 kidug n2t 

kiegészít 
1. n1 kiegészít n2t 
2. n1 kiegészít n2t n3vel 

kiéget 
1. n1 kiéget n2t 

kiegyenesedik 
1. n1 kiegyenesedik 
2. n1 kiegyenesedik magát 
3. n1 kiegyenesedik teljes hosszában 



kiegyenesít 
1. n1 kiegyenesít n2t 

kiegyenlít 
1. n1 kiegyenlít n2ben <n2 – fizetőeszköz> 
2. n1 kiegyenlít n2t 
3. n1 kiegyenlít n2t <n2 – adósság, tartozás> 
4. n1 kiegyenlít n2t <n2 – számla, …> 
5. n1 kiegyenlít n2t n3 terhére 
6. n1 kiegyenlít n2t n3ből 
7. n1 kiegyenlít n2vel <n2 – fizetőeszköz> 

kiejt 
1. n1 kiejt n2t 
2. n1 kiejt n2t d 
3. n1 kiejt n2t d2 
4. n1 kiejt n2t d3 
5. n1 kiejt n2t n3x1 
6. n1 kiejt n2t n3x2 
7. n1 kiejt n2t n3x3 

kielégít 
1. n1 kielégít n2t 

kiemel 
1. n1 kiemel (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kiemel (azt) hogy s 
3. n1 kiemel n2t 
4. n1 kiemel n2t n3 céljára 
5. n1 kiemel n2t n3 közül 
6. n1 kiemel n2t n3ből 
7. n1 kiemel n2t n3hoz 
8. n1 kiemel n2t n3nek 
9. n1 kiemel n2t n3ra 
10. n1 kiemel n2t n3vel 

kiemelkedik 
1. n1 kiemelkedik n2 közül 
2. n1 kiemelkedik n2ben 

kiénekel 
1. n1 kiénekel n2t 

kienged 
1. n1 kienged n2t 
2. n1 kienged n2t d 
3. n1 kienged n2t n2x2 
4. n1 kienged n2t n3be 



5. n1 kienged n2t n3ből 
6. n1 kienged n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 kienged n2t n3x1 
8. n1 kienged n2t n3x2 
9. n1 kienged n2t v# 
10. n1 kienged n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 

kiérdemel 
1. n1 kiérdemel n2t 
2. n1 kiérdemel n2t n3vel 

kiereszt 
1. n1 kiereszt n2t 
2. n1 kiereszt n2t n3x1 
3. n1 kiereszt n2t n3x2 

kierőszakol 
1. n1 kierőszakol n2t 
2. n1 kierőszakol n2t n3x1 

kiesik 
1. n1 kiesik n2ből 

kieszel 
1. n1 kieszel (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kieszel (azt) hogy s 
3. n1 kieszel azt hogy s 
4. n1 kieszel n2t 

kifejez 
1. n1 kifejez n2t 
2. n1 kifejez n2t d 
3. n1 kifejez n2t n3ben 
4. n1 kifejez n2t n3ben <n3 – az információ hordozója v. a beszédtevékenység 
eredménye> 
5. n1 kifejez n2t n3nek 
6. n1 kifejez n2t n3vel 

7. n1 kifejez n2t n3vel || n1nek _a → n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
8. n1 kifejez n2t n3vel <n3 – cselekvés v. a beszédtevékenység eredménye> 
9. n1 kifejez n3nek n2t 

kifejezésre juttat 
1. n1 kifejezésre juttat n2t 
2. n1 kifejezésre juttat n2t n3ben <n3 – az információ hordozója v. a 
beszédtevékenység eredménye> 
3. n1 kifejezésre juttat n2t n3nek 

4. n1 kifejezésre juttat n2t n3vel || n1nek _a → n3j vp n2t <néhány n3 esetében> 
5. n1 kifejezésre juttat n2t n3vel <n3 – cselekvés v. a beszédtevékenység eredménye> 



kifejeződik 
1. n1 v#3 n3ben 

kifejleszt 
1. n1 kifejleszt n2jt 
2. n1 kifejleszt n2t 

kifejlődik 
1. n1 kifejlődik 

kifejt 
1. n1 kifejt n2t 
2. n1 kifejt n2t n3nek 
3. n1 kifejt n3nek n2t 

kifest 
1. n1 kifest n2jt 

2. n1 kifest n3nek _a ← n2jt 

kifeszít 
1. n1 kifeszít n2t 
2. n1 kifeszít n3ből n2t 

3. n1 kifeszít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

kifeszül 
1. n1 kifeszül 

kifiguráz 
1. n1 kifiguráz n2t 
2. n1 kifiguráz „s” 

kifinomít 
1. n1 kifinomít n2t 

kifizet 
1. n1 kifizet n2ben <n2 – fizetőeszköz> 
2. n1 kifizet n2t 
3. n1 kifizet n2t <n2 – a vásárolt tárgy, az igénybe vett szolgáltatás> 
4. n1 kifizet n2t <n2 – adósság, tartozás> 
5. n1 kifizet n2t <n2 – számla, …> 
6. n1 kifizet n2vel <n2 – fizetőeszköz> 

kifog 
1. n1 kifog n2t 

kifogásol 
1. n1 kifogásol n2t <n2 – személy v. személyek csoportja> 
2. n1 kifogásol n2t <n2 – állítás> 



kifogást emel 
1. n1 kifogást emel n2 ellen <n2 – személy v. személyek csoportja> 

kifolyik 
1. n1 kifolyik 
2. n1 kifolyik n2n 
3. n1 kifolyik n2x1 
4. n1 kifolyik n2x2 

kiforgat 
1. n1 kiforgat n2t n3ből 

kiforr 
1. n1 kiforr 

kifoszt 
1. n1 kifoszt n2t 

kifúj 
1. n1 kifúj n2t 
2. n1 kifúj n2t n3x1 
3. n1 kifúj n2t n3x2 

kifut 
1. n1 kifut 
2. n1 kifut d 
3. n1 kifut d, n2x – időpont 
4. n1 kifut n2n 
5. n1 kifut n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
6. n1 kifut n2x d, n2x – időpont 
7. n1 kifut n2x1 
8. n1 kifut n2x2 

kifütyül 
1. n1 kifütyül mint n2 
2. n1 kifütyül n2 módjára 
3. n1 kifütyül n2t 

kigondol 
1. n1 kigondol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kigondol (azt) hogy s 
3. n1 kigondol azt hogy s 
4. n1 kigondol n2t 

kigöngyöl 
1. n1 kigöngyöl n2t 

kigöngyölődik 
1. n1 kigöngyölődik 



kigördül 
1. n1 kigördül 
2. n1 kigördül d 
3. n1 kigördül n2x1 
4. n1 kigördül n2x2 

kigúnyol 
1. n1 kigúnyol n2t 

kigyógyít 
1. n1 kigyógyít n2t 
2. n1 kigyógyít n2t n3ből <n2 – személy, n3 – betegség> 
3. n1 kigyógyít n2t n3vel 

4. n1 kigyógyít n3nek _a ← n2jt <n3 – személy, n2 – szerv> 

kígyózik 
1. n1 kígyózik d 
2. n1 kígyózik n2n 
3. n1 kígyózik n2n át 
4. n1 kígyózik n2x1 
5. n1 kígyózik n2x2 

kígyózik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve halad> 
1. n1 kígyózik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve 
halad> n2k között 
2. n1 kígyózik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve 
halad> n2n át 

kigyúl 
1. n1 kigyúl 
2. n1 kigyúl n2ben 
3. n1 kigyúl n2jben <n2 – ok> 
4. n1 kigyúl n2től 
5. n1 kigyúl n2től <n2 – ok> 
6. n1j kigyúl<n1 – szem, tekintet> 

7. n1nek _a ← n2j kigyúl 

8. n1nek _a ← n2j kigyúl<n1 – arc> 

9. n2nek _a ← n1j kigyúl 

kigyullad 
1. n1 kigyullad 
2. n2 kigyullad n1től 

kihagy 
1. n1 kihagy n2t 
2. n1 kihagy n2t n3ből 
3. n1 kihagy n2t n3kor <n3 – n> 
4. n1 kihagy n2t n3ról 



kihajít 
1. n1 kihajít n2t 
2. n1 kihajít n2t n3ből 

kihajt 
1. n1 kihajt 
2. n1 kihajt d 
3. n1 kihajt n2n [n2 – szállítóeszköz] 
4. n1 kihajt n2t 
5. n1 kihajt n2t d 
6. n1 kihajt n2t n3ra 
7. n1 kihajt n2t n3x1 
8. n1 kihajt n2t n3x2 
9. n1 kihajt n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
10. n1 kihajt n2x1 
11. n1 kihajt n2x2 

kihal 
1. n1 kihal 

kihallgat 
1. n1 kihallgat n2t 
2. n1 kihallgat n2t a ügyben 
3. n1 kihallgat n2t n3 ügyében 
4. n1 kihallgat n2t n3-ügyben 
5. n1 kihallgat n2t n3ról 

kihangsúlyoz 
1. n1 kihangsúlyoz n2t 

kihány <kalászos növény a fejét> 
1. n1 kihány <kalászos növény a fejét> n2t 

kiharcol 
1. n1 kiharcol (azt) hogy s 
2. n1 kiharcol n2t 
3. n1 kiharcol n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
4. n1 kiharcol n2t n3ben 
5. n1 kiharcol n2t n3n 
6. n1 kiharcol n2t n3vel 

kihasít 
1. n1 kihasít n2t n3nek 

2. n1 kihasít n2t n3nek _a ← n4jből 
3. n1 kihasít n2t n3nek n4ből 

kihasznál 
1. n1 kihasznál n2t 



kihat 
1. n1 kihat d 
2. n1 kihat n2ra 
3. n1 kihat n2ra n3vel 

4. n1 kihat n2ra n3vel || n1nek _a ← n2j v n2ra 

5. n1 kihat n2t n3vel || n1nek _a ← n2j v n2ra 

kihever 
1. n1 kihever az n2 által okozott n3t 
2. n1 kihever magát 
3. n1 kihever magát d 
4. n1 kihever magát n2x3 
5. n1 kihever n2nek _a fáradalmait 

kihevül 
1. n1 kihevül 
2. n1 kihevül n2től <n2 – ok> 

3. n1nek _a ← n2j kihevül 

4. n1nek _a ← n2j kihevül<n1 – arc> 

kihirdet 
1. n1 kihirdet n2t 

kihív 
1. n1 kihív n2t 
2. n1 kihív n2t d 
3. n1 kihív n2t hogy s 
4. n1 kihív n2t hogy s || n1 v n2t n (v#)ra 
5. n1 kihív n2t n3ben 
6. n1 kihív n2t n3n <n3 – eszköz> 
7. n1 kihív n2t n3ra 
8. n1 kihív n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 kihív n2t n3x1 
10. n1 kihív n2t n3x2 
11. n1 kihív n2t v# 
12. n1 kihív n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 

kihoz a sodrából 
1. n1 kihoz a sodrából n2t 

kihuny 
1. n1 kihuny 
2. n1 kihuny n2től <n2 – ok> 
3. n1 kihuny n2x3 

kihúz 
1. n1 kihúz 
2. n1 kihúz n2t 



3. n1 kihúz n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
4. n1 kihúz n2t d 
5. n1 kihúz n2t n3be 
6. n1 kihúz n2t n3ből 
7. n1 kihúz n2t n3ra 
8. n1 kihúz n2t n3ról 
9. n1 kihúz n2t n3vel 
10. n1 kihúz n2t n3x1 
11. n1 kihúz n2t n3x2 
12. n1 kihúz n3ből n2t 

kihúz a csávából <vkit> 
1. n1 kihúz a csávából <vkit> n2t 

kihúz az ágyból 
1. n1 kihúz az ágyból n2t 

kiigazít 
1. n1 kiigazít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kiigazít (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 kiigazít n2t 
4. n1 kiigazít „s” 

kiiktat 
1. n1 kiiktat n2t n3ből 
2. n1 kiiktat n2t n3ról 

kiindul 
1. n1 kiindul n2ből 
2. n1 kiindul n2től 

kiír 
1. n1 kiír n2t 
2. n1 kiír n2t d 
3. n1 kiír n2t n2nek 
4. n1 kiír n2t n2x1 
5. n1 kiír n2t n2x2 
6. n1 kiír n2t n3 részére 
7. n1 kiír n2t n3be 
8. n1 kiír n2t n3ből 
9. n1 kiír n2t n3d 
10. n1 kiír n2t n3ra 
11. n1 kiír n2t n3ra <n3 – időpont, dátum> 
12. n1 kiír n2t v# 

kiirt 
1. n1 kiirt n2t 
2. n1 kiirt n2t n3vel 



3. n1 kiirt n3x3 n2t 

kiismer 
1. n1 kiismer n2t 

kijár 
1. n1 kijár n2nek az ügyében || n1 v azon hogy s (n2) 
2. n1 kijár n2t <n2 – többnyire cselekvés> 

kijátszik 
1. n1 kijátszik n2t 

kijelent 
1. n1 kijelent (azt) hogy s 
2. n1 kijelent (azt) hogy s n3ben 
3. n1 kijelent (azt) hogy s n3n 
4. n1 kijelent (azt) hogy s n3nek 
5. n1 kijelent n2t 
6. n1 kijelent n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
7. n1 kijelent n2t n3ben 
8. n1 kijelent n2t n3n 
9. n1 kijelent n2t n3nek 

kijelöl 
1. n1 kijelöl (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kijelöl corr n2t rel s 
3. n1 kijelöl n2 és n3 között 
4. n1 kijelöl n2t 
5. n1 kijelöl n2t n3 céljára 
6. n1 kijelöl n2t n3 közül 
7. n1 kijelöl n2t n3ből 
8. n1 kijelöl n2t n3hoz 
9. n1 kijelöl n2t n3nek 
10. n1 kijelöl n2t n3ra 
11. n1 kijelöl n2t n3vel 

kijön 
1. n1 kijön egymással <n1 – többes> 
2. n1 kijön n2 
3. n1 kijön n2 alól 
4. n1 kijön n2ből 
5. n1 kijön n2vel 
6. n1 kijön n2vel || n1 és n2 kijön egymással 

kijön 1. sor kerül <vmire> 
1. n1 kijön 1. sor kerül <vmire> 

kijön a sodrából 



1. n1 kijön a sodrából 
2. n1 kijön a sodrából n2t, n2 v n1től 
3. n1 kijön a sodrából n2től 

kijut 
1. n1 kijut 
2. n1 kijut n2ből 
3. n1 kijut n2ra 
4. n1nek kijut 

kik|rohan 
1. n1 kik|rohan d 
2. n1 kik|rohan hogy s 
3. n1 kik|rohan magát d 
4. n1 kik|rohan magát n2x2 
5. n1 kik|rohan n2 után 
6. n1 kik|rohan n2jra <n2 – cél> 
7. n1 kik|rohan n2n 
8. n1 kik|rohan n2n keresztül 
9. n1 kik|rohan n2n át 
10. n1 kik|rohan n2x1 
11. n1 kik|rohan n2x2 

kikalapál 
1. n1 kikalapál n2t 

kikalászol 
1. n1 kikalászol 

kikap 
1. n1 kikap 
2. n1 kikap n2ben <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
3. n1 kikap n2ben <n2 – játék> 
4. n1 kikap n2n <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
5. n1 kikap n2től 
6. n1 kikap n2x <n2 – mód> 

kikapcsol 
1. n1 kikapcsol n2t 
2. n1 kikapcsol n2t n3ből 

kikászálódik 
1. n1 kikászálódik 
2. n1 kikászálódik n2ből 
3. n1 kikászálódik n2ra 

kikavar 
1. n1 kikavar n2t 



kikecmereg 
1. n1 kikecmereg 
2. n1 kikecmereg n2ből 
3. n1 kikecmereg n2ra 

kikel 
1. n1 kikel 

kikényszerít 
1. n1 kikényszerít n2ből (azt) hogy s 
2. n1 kikényszerít n2ből (azt) hogy s || n1 v n2ből n (s)t 
3. n1 kikényszerít n2t 
4. n1 kikényszerít n2t n3x1 

kiképez 
1. n1 kiképez n2t a ra 
2. n1 kiképez n2t d 

kikérdez 
1. n1 kikérdez n2t 
2. n1 kikérdez n2t a ügyben 
3. n1 kikérdez n2t n3 ügyében 
4. n1 kikérdez n2t n3-ügyben 
5. n1 kikérdez n2t n3ról 

kikerget 
1. n1 kikerget n2t 
2. n1 kikerget n2t d 
3. n1 kikerget n2t n3x1 
4. n1 kikerget n2t n3x2 

kikéri örökségét 
1. n1 kikéri örökségét 

kikéri véleményét 
1. n1 n2nek _a kikéri véleményét 

kikerül 
1. n1 kikerül n2 
2. n1 kikerül n2 alól 
3. n1 kikerül n2 közül 
4. n1 kikerül n2ből 
5. n1 kikerül n2t 
6. n1 kikerül n2t d 
7. n1 kikerül n2t n3ra <n3 – távolság> 

kikerül <repülve> 
1. n1 kikerül <repülve> n2t 



kikészít 
1. n1 kikészít n2t 
2. n1 kikészít n2t n3n <n3 – helyhez kötött szerszám, eszköz> 
3. n1 kikészít n2t n3vel <n3 – mozgatható szerszám, eszköz> 

kikezd 
1. n1 kikezd n2t 
2. n1 kikezd n2vel 

kikezel 
1. n1 kikezel n2t 
2. n1 kikezel n2t n3ből <n2 – személy, n3 – betegség> 
3. n1 kikezel n2t n3vel 

4. n1 kikezel n3nek _a ← n2jt <n3 – személy, n2 – szerv> 

kikiált 
1. n1 kikiált n2t 
2. n1 kikiált n2t n3nek 
3. n1 kikiált n2t n3vé 

kikoptat 

1. n1 kikoptat n2nek _a ← n3jt 

kikosaraz 
1. n1 kikosaraz n2t 

2. n1 kikosaraz n3nek _a ← n2jt 

kiköltözik 
1. n1 kiköltözik 
2. n1 kiköltözik d 
3. n1 kiköltözik n2n [n2 – szállítóeszköz] 
4. n1 kiköltözik n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
5. n1 kiköltözik n2x1 
6. n1 kiköltözik n2x2 

kiköltöztet 
1. n1 kiköltöztet n2t 
2. n1 kiköltöztet n2t d 
3. n1 kiköltöztet n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
4. n1 kiköltöztet n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 kiköltöztet n2t n3x1 
6. n1 kiköltöztet n2t n3x2 

kiköt 
1. n1 kiköt 
2. n1 kiköt n2nál 
3. n1 kiköt n2t 
4. n1 kiköt n2x3 



kikötöz 
1. n1 kikötöz n2t 

2. n1 kikötöz n3nek _a ← n2jt 

kikövetkeztet 
1. n1 kikövetkeztet (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kikövetkeztet n2t 
3. n1 kikövetkeztet n2t n3ből 

kiküld 
1. n1 kiküld n2t d 
2. n1 kiküld n2t n3 céljából <n3 – cél> 
3. n1 kiküld n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 kiküld n2t n3ra <n3 – időtartam> 
5. n1 kiküld n2t n3x1 
6. n1 kiküld n2t n3x2 
7. n1 kiküld n2t n3ért <n3 – cél> 
8. n1 kiküld n2t v# 
9. n1 kiküld n2t v# || n1 v n2t n (v#) céljából <néhány v# esetében> 
10. n1 kiküld n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra || n1 v n2t hogy s 
11. n1 kiküld n3t n2ből 
12. n1 kiküld n2t n3ként 
13. n1 kiküld n2t n3n 
14. n1 kiküld n2t n3nek 
15. n1 kiküld n2t n3vel 

kilakoltat 
1. n1 kilakoltat n2t 
2. n1 kilakoltat n2t d 
3. n1 kilakoltat n2t n3x1 
4. n1 kilakoltat n2t n3x2 

kilendít 
1. n1 kilendít n2t 
2. n1 kilendít n2t d 
3. n1 kilendít n2t n3 elől 
4. n1 kilendít n2t n3x2 

kilép 
1. n1 kilép a medréből 
2. n1 kilép n2ből 

kilobban 
1. n1 kilobban 
2. n1 kilobban n2x3 

kilóg 
1. n1 kilóg 



2. n1 kilóg d 
3. n1 kilóg n2x1 

kilő 
1. n1 kilő d 
2. n1 kilő n2t 
3. n1 kilő n2t d 
4. n1 kilő n2t közvetlen közelről 
5. n1 kilő n2t n3ből 
6. n1 kilő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, amelyet 
a lövés nem derékszögben ér> 
7. n1 kilő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, amelyet 
a lövés nem derékszögben ér> 
8. n1 kilő n2t n3vel 
9. n1 kilő n2t n3x1 
10. n1 kilő n2t n3x2 
11. n1 kilő n2x1 
12. n1 kilő n2x2 

kilöttyint 
1. n1 kilöttyint n2t 
2. n1 kilöttyint n2t n3ra 
3. n1 kilöttyint n3t n2ből 

kimásol 
1. n1 kimásol n2t 
2. n1 kimásol n2t n3be 
3. n1 kimásol n2t n3ből 
4. n1 kimásol n2t n3ra 

kimászik 
1. n1 kimászik 
2. n1 kimászik n2ből 
3. n1 kimászik n2ra 

kimázol 
1. n1 kimázol n2jt 

2. n1 kimázol n3nek _a ← n2jt 

kimegy 
1. n1 kimegy 
2. n1 kimegy d 
3. n1 kimegy n2ből 
4. n1 kimegy n2x1 
5. n1 kimegy n2x2 

kímél 
1. kímél 



2. n1 kímél n2t 
3. n1 kímél n2t n3ra 
4. n1 kímél n2t n3től 

kiment 
1. n1 kiment n2t 
2. n1 kiment n3ből n2t 

kimerít 
1. n1 kimerít n2t 
2. n1 kimerít n2t d 
3. n1 kimerít n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

4. n1 kimerít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

kimerül 
1. n1 kimerül 
2. n1 kimerül n2től <n2 – ok> 

kimondja az utolsó szót 
1. n1 kimondja az utolsó szót „s” 

kimozdít 
1. n1 kimozdít n3ből n2t 

kimozdul 
1. n1 kimozdul d 
2. n1 kimozdul n2ből 
3. n1 kimozdul n2x2 

kimunkál 
1. n1 kimunkál n2t 

kimutat 
1. n1 kimutat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kimutat (azt) hogy s 
3. n1 kimutat (azt) hogy s <s – kérdő> 
4. n1 kimutat n2t 

kínál 
1. n1 kínál (azt) hogy s 
2. n1 kínál (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
3. n1 kínál n2t <a szubjektum a cselekvő> 
4. n1 kínál n2t n3nek 
5. n1 kínál n2vel n3t 
6. n1 kínál „s” 

kinevel 
1. n1 kinevel n2t 



kinevet 
1. n1 kinevet n2t 

kinevez 
1. n1 kinevez n2t n3be 
2. n1 kinevez n2t n3nek 
3. n1 kinevez n2t n3ra 

<jogerősen> kinevez 
1. n1 <jogerősen> kinevez n2t 
2. n1 <jogerősen> kinevez n2t n3ben 
3. n1 <jogerősen> kinevez n2t n3nek <n2 – személy, n3 – beosztás, poszt, rang> 

kinéz <vhogyan> 
1. n1 kinéz <vhogyan> a nek 
2. n1 kinéz <vhogyan> d 
3. n1 kinéz <vhogyan> n2nek 
4. n1 kinéz <vhogyan> n2nek || úgy v mint n2 <néhány n2 esetében> 
5. n1 úgy kinéz <vhogyan> akár n2 
6. n1 úgy kinéz <vhogyan> mint n2 

kínlódik 
1. n1 kínlódik 
2. n1 kínlódik n2 miatt <n2 – többnyire névm.> 
3. n1 kínlódik n2től <n2 – ok, fizikai állapot> 
4. n1 kínlódik n2vel 
5. n1 kínlódik n2vel <n2 – többnyire elvont dolog vagy konkrét tárgy> 
6. n1 kínlódik n2vel <n2 – többnyire élőlény> 
7. n1 kínlódik n2ért 
8. n1 kínlódik n2ért <n2 – többnyire névm.> 

kínoz 
1. n1 kínoz n2t 
2. n1 kínoz n2t <n1 – betegség, állapot – szomjúság, éhség, lelkiismeret-furdalás, 
kétség, …> 
3. n1 kínoz n2t n3ig 
4. n1 kínoz n2t n3vel 
5. n2 kínoz n1t 

kinő 
1. n1 kinő n2ből 

kinyílik 
1. n1 kinyílik 

kinyilvánít 
1. n1 kinyilvánít n2t 
2. n1 kinyilvánít n2t n3nek 



kinyit 
1. n1 kinyit n2t 

kinyom 
1. n1 kinyom n2t 

kinyújt 
1. n1 kinyújt n2jt <n2 – kar, láb, …> 

kinyújtózkodik 
1. n1 kinyújtózkodik 

kinyújtóztat 
1. n1 kinyújtóztat n2t 
2. n1 kinyújtóztat n2jt <n2 – kar, láb, …> 

kiokoskodik 
1. n1 kiokoskodik (azt) (hogy) s <s – kérdő> 

kiold 
1. n1 kiold n2t 

kioldoz 
1. n1 kioldoz n2jt n3ből 
2. n1 kioldoz n2t 

3. n1 kioldoz n3nek _a ← n2jt 

4. n1 kioldoz n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

kiolt 
1. n1 kiolt n2t 
2. n1 kiolt n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 
3. n1 kiolt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

kiolvas 
1. n1 kiolvas n3ből n2t 

kioperál 
1. n1 kioperál n2t 
2. n1 kioperál n2t n3ből 
3. n1 kioperál n2t n3vel 
4. n1 kioperál n3nek _a n2jt <n2 – n3 része> 

kioszt 
1. n1 kioszt n2t 
2. n1 kioszt n2t n3nek 

kiömlik 
1. n1 kiömlik 



kiönt 
1. n1 kiönt 
2. n1 kiönt n2be 
3. n1 kiönt n2ra 
4. n1 kiönt n2t 
5. n1 kiönt n2t n3ra 
6. n1 kiönt n3t n2ből 
7. n1 kiönt n3vel n2t 

kiötöl 
1. n1 kiötöl (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kiötöl (azt) hogy s 
3. n1 kiötöl n2t 

kipakol <’elmond’> 
1. n1 kipakol <’elmond’> n2t 
2. n1 kipakol <’elmond’> n2t n3 előtt 
3. n1 kipakol <’elmond’> n2t n3nek 

kipattan 
1. n1 kipattan d 
2. n1 kipattan n2x1 
3. n1 kipattan n2x2 

kipenderít 
1. n1 kipenderít n2t 
2. n1 kipenderít n2t n3 miatt 
3. n1 kipenderít n2t n3x1 
4. n1 kipenderít n2t n3ért 

kipihen 
1. n1 kipihen az n2 által okozott n3t 
2. n1 kipihen magát 
3. n1 kipihen magát d 
4. n1 kipihen magát n2x3 
5. n1 kipihen n2nek _a fáradalmait 

kipirul 
1. n1 kipirul 
2. n1 kipirul n2től <n2 – ok> 

3. n1nek _a ← n2j kipirul 

4. n1nek _a ← n2j kipirul<n1 – arc> 

kiprésel 
1. n1 kiprésel a választ arra (hogy) rel s 
2. n1 kiprésel n2t 
3. n1 kiprésel n2t n3vel 
4. n1 kiprésel n3ből a választ arra (hogy) rel s 



5. n1 kiprésel n3ből n2t 

kipróbál 

1. n1 kipróbál n2nek _a ← n3jt 

2. n1 kipróbál n2nek _a ← n3jt <n3 – n2 tulajdonsága> 
3. n1 kipróbál n2t 
4. n1 kipróbál n2t n3 között <n3 – a kipróbálás módja> 
5. n1 kipróbál n2t n3ben <n3 – a kipróbálás módja> 
6. n1 kipróbál n2t n3n <n3 – a kipróbálás módja> 
7. n1 kipróbál n2t n3vel <n3 – a kipróbálás módja> 

kipusztít 
1. n1 kipusztít n2t 

kipusztul 
1. n1 kipusztul 

kirabol 
1. n1 kirabol n2t 
2. n’ <rablótámadás áldozatának segélykiáltása> 

kirajzol 
1. n1 kirajzol n2t 

kirak 
1. n1 kirak n2 t n3vel 
2. n1 kirak n2t 
3. n1 kirak n2t n3ből 
4. n1 kirak n2t n3ra 
5. n1 kirak n2t n3vel 
6. n1 kirak n3t n2ből 

kirámol 
1. n1 kirámol n2t 
2. n1 kirámol n2t n3 előtt 
3. n1 kirámol n2t n3nek 

kirekeszt 
1. n1 kirekeszt n2t n3ből 

kirepül 
1. n1 kirepül n2ből 

2. n1 kirepül n3nek _a ← n2jből 

kiró 
1. n1 kiró n2t n3ra 

kirobban 
1. n1 kirobban 



2. n1 kirobban d 
3. n1 kirobban n2x3 

kirúg 
1. n1 kirúg n2t 
2. n1 kirúg n2t d 
3. n1 kirúg n2t n3 miatt 
4. n1 kirúg n2t n3x1 
5. n1 kirúg n2t n3ért 

kisebbít 
1. n1 kisebbít n2t 

kisegít 
1. n1 kisegít n2t 
2. n1 kisegít n2t n3ből 

kiselejtez 
1. n1 kiselejtez n2t 

2. n1 kiselejtez n3nek _a ← n2jt 

kisemmiz 
1. n1 kisemmiz n2t 

kísér 
1. n1 kísér (azt) (hogy) rel s n3vel 
2. n1 kísér n2t 
3. n1 kísér n2t <n2 – többes> 
4. n1 kísér n2t d 
5. n1 kísér n2t n3 mellett 
6. n1 kísér n2t n3 x2 
7. n1 kísér n2t n3ig 
8. n1 kísér n2t n3n 
9. n1 kísér n2t n3vel 
10. n1 kísér n2t n3x1 
11. n1 kísér n2t n3x2 
12. n1 kísér n3be n2t 
13. n1 kísér n3ra n2t 

14. n1nek _a ← n3j kísér n2t 

kísér <kit-kit a maga helyére> 
1. n1 kísér <kit-kit a maga helyére> n2t <n2 – többes> 
2. n1 kísér <kit-kit a maga helyére> n3be n2t 
3. n1 kísér <kit-kit a maga helyére> n3ra n2t 

kísérget 
1. n1 kísérget n2t 
2. n1 kísérget n2t d 



3. n1 kísérget n2t n3ig 
4. n1 kísérget n2t n3x2 

kísérletet tesz 
1. n1 kísérletet tesz (arra) hogy s (v#) 

kísérletezik 
1. n1 kísérletezik 

kisiklik 
1. n1 kisiklik 

kisimul 
1. n1 kisimul 

kisodródik 
1. n1 kisodródik d 
2. n1 kisodródik n2t d 
3. n1 kisodródik n2t n3x1 
4. n1 kisodródik n2t n3x2 
5. n1 kisodródik n2x1 
6. n1 kisodródik n2x2 

kisugároz 
1. n1 kisugároz n2t 
2. n1 kisugároz n2t n3nek 

kisül 
1. az kisül hogy s 
2. n1 kisül n2 
3. n1 kisül n2ből 

kiszabadít 
1. n1 kiszabadít n2t 
2. n1 kiszabadít n2t n3ből 

3. n1 kiszabadít n3nek _a ← n2jt 

4. n1 kiszabadít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

kiszabadítja magát 
1. n1 kiszabadítja magát n2x1 

kiszáguld 
1. n1 kiszáguld d 
2. n1 kiszáguld n2x1 

kiszakad 
1. n1 kiszakad 
2. n1 kiszakad n2ből <n2 – személy> 
3. n1 kiszakad n2jből <n2 – mell, torok, lélek, …> 



4. n1 kiszakad n2jról <n2 – mell, torok, lélek, …> 

kiszalad 
1. n1 kiszalad n2jn <n2 – száj, …> 

2. n1 kiszalad n2nek _a ← n3jn <n3 – száj, …> 
3. n1nek kiszalad n2jn „s” 

kiszáll 
1. n1 kiszáll 
2. n1 kiszáll d 
3. n1 kiszáll n2ből 
4. n1 kiszáll n2ra <n2 – cél> 
5. n1 kiszáll n2x1 
6. n1 kiszáll n2x2 
7. n1 kiszáll v# 
8. n1 kiszáll v# || n1 v n (v#)ra 

kiszállingózik 
1. n1 kiszállingózik d 
2. n1 kiszállingózik n2ből 
3. n1 kiszállingózik n2x2 

kiszámít 
1. n1 kiszámít (az) (hogy) rel s 
2. n1 kiszámít (azt) hogy s 
3. n1 kiszámít (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 kiszámít n2t 
5. n1 kiszámít n2t n3vel <n3 – képlet, szabály, táblázat, …> 

kiszed 
1. n1 kiszed n2t 
2. n1 kiszed n2t d 
3. n1 kiszed n2t n3ből 
4. n1 kiszed n2t n3x1 
5. n1 kiszed n3ből n2t 

kiszemel 
1. n1 kiszemel n2t 

kiszív 
1. n1 kiszív n2t 
2. n1 kiszív n2t d 
3. n1 kiszív n2t n3ből 
4. n1 kiszív n2t n3vel 
5. n1 ! n3 kiszív n2t 

kiszívat 
1. n1 kiszívat n2t 



2. n1 kiszívat n2t d 
3. n1 kiszívat n2t n3ből 
4. n1 kiszívat n2t n3vel 

kiszolgál 
1. n1 kiszolgál 
2. n1 kiszolgál n2t 
3. n1 kiszolgál n2t n2nek <n3 – cél> 
4. n1 kiszolgál n2t n3ből 
5. n1 kiszolgál n2t n3nek 
6. n1 kiszolgál n2t n3ra <n3 – cél> 

kitágít 
1. n1 kitágít n2t 
2. n1 kitágít n2t n3ra 

kitakar 
1. n1 kitakar n2t 

kitakarít 
1. n1 kitakarít d 
2. n1 kitakarít magát 
3. n1 kitakarít n2x3 

kitakarózik 
1. n1 kitakarózik 

2. n2nek _a ← n1j kitakarózik 

kitalál 
1. n1 kitalál 
2. n1 kitalál (azt) (hogy) rel s 
3. n1 kitalál (azt) (hogy) rel s n3ból 
4. n1 kitalál (azt) hogy s 
5. n1 kitalál azt hogy s 
6. n1 kitalál hogy s 
7. n1 kitalál hogy s n3ból 
8. n1 kitalál n2t 
9. n1 kitalál n2t n3ból 

10. n1nek _a ← n3j kitalál (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

11. n1nek _a ← n3j kitalál (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

12. n1nek _a ← n3j kitalál n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

kitálal 
1. n1 kitálal n2t 
2. n1 kitálal n2t n3 előtt 
3. n1 kitálal n2t n3nek 

kitalpal 



1. n1 kitalpal n2nek az ügyében || n1 v azon hogy s (n2) 
2. n1 kitalpal n2t <n2 – többnyire cselekvés> 

kitapogat 
1. n1 kitapogat n2t 
2. n1 kitapogat n2t d 
3. n1 kitapogat n2t n3x3 

kitart 
1. n1 kitart 
2. n1 kitart amellett hogy s 
3. n1 kitart magát 
4. n1 kitart n2 mellett 
5. n1 kitart n2t 
6. n1 kitart n2vel szemben 

7. n1 kitart n3nek _a ← n2jben 

kitelepít 
1. n1 kitelepít n2t 
2. n1 kitelepít n2t d 
3. n1 kitelepít n2t n3 miatt 
4. n1 kitelepít n2t n3x1 
5. n1 kitelepít n2t n3x2 
6. n1 kitelepít n2t n3ért 

kitelik 
1. n1 kitelik n2 
2. n1 kitelik n2ből 

kitenyészt 
1. n1 kitenyészt n2t 

kitép 
1. n1 kitép n2t 
2. n1 kitép n3ből n2t 

3. n1 kitép n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

kitér 
1. n1 kitér 
2. n1 kitér n2ra <n1 – többnyire személy> 

kiterít 
1. n1 kiterít n2t 
2. n1 kiterít n2t n3n 
3. n1 kiterít n2t n3x3 

kiterjed 
1. n1 kiterjed n2ra 



2. n3 kiterjed n2ra 

kiterjeszt 
1. n1 kiterjeszt n2t 
2. n1 kiterjeszt n2t n3be 
3. n1 kiterjeszt n2t n3be n4ből 
4. n1 kiterjeszt n2t n3be n4ról 
5. n1 kiterjeszt n2t n3ra 
6. n1 kiterjeszt n2t n3ra n4ből 
7. n1 kiterjeszt n2t n3ra n4ról 

kitermel 
1. n1 kitermel n2t 

kitesz 
1. n1 kitesz n2t 
2. n1 kitesz n2t d 
3. n1 kitesz n2t d1 n4 miatt 
4. n1 kitesz n2t d1 n4ért 
5. n1 kitesz n2t d2 n4 miatt 
6. n1 kitesz n2t d2 n4ért 
7. n1 kitesz n2t n2x2 
8. n1 kitesz n2t n3x1 
9. n1 kitesz n2t n3x1 n4 miatt 
10. n1 kitesz n2t n3x1 n4ért 
11. n1 kitesz n2t n3x2 
12. n1 kitesz n2t n3x2 n4 miatt 
13. n1 kitesz n2t n3x2 n4ért 

kiteszi a szűrét 
1. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét 
2. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét d 
3. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét d1 n4 miatt 
4. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét d1 n4ért 
5. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét d2 n4 miatt 
6. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét d2 n4ért 
7. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x1 
8. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x1 n4 miatt 
9. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x1 n4ért 
10. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x2 
11. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x2 n4 miatt 
12. n1 n2nek _a kiteszi a szűrét n3x2 n4ért 

kitisztít 
1. n1 kitisztít n2t 
2. n1 kitisztít n2t n3vel 
3. n1 kitisztít n3ből n2t 



kitölt 
1. n1 kitölt n2t 
2. n1 kitölt n2t n3n 

3. n3 kitölt n1nek _a ← n2jt 

kitör 
1. n1 kitör 
2. n1 kitör d 
3. n1 kitör n2 miatt 
4. n1 kitör n2ben <n1 – érzelem, gondolat, n2 – személy v. szív, lélek, képzelet, 
emlékezet, …> 
5. n1 kitör n2ből 
6. n1 kitör n2ből <n2 – személy> 
7. n1 kitör n2jből <n2 – mell, torok, lélek, …> 
8. n1 kitör n2jról <n2 – mell, torok, lélek, …> 
9. n1 kitör n2ról 
10. n1 kitör n2től 
11. n1 kitör n2vel 
12. n1 kitör n2x3 
13. n1 kitör „s” 

kitörik 
1. n1 kitörik 
2. n1 kitörik n2ből 

3. n2nek _a ← n1j kitörik<n1 – n2 összetevője> 

kitűnik 
1. n1 kitűnik 
2. n1 kitűnik d 
3. n1 kitűnik n2 között 
4. n1 kitűnik n2 közül 
5. n1 kitűnik n2 közül n3vel 
6. n1 kitűnik n2ben 
7. n1 kitűnik n2ben <n2 – kör, társaság, környezet, …> 
8. n1 kitűnik n2ben n3vel 
9. n1 kitűnik n2n 
10. n1vel kitűnik n2 n3 körében 

kitüntet 
1. n1 kitüntet n2t 
2. n1 kitüntet n2t n3vel 
3. n1 kitüntet n2t n3ért 
4. n1 kitüntet n3vel n2t 

kitűz 
1. n1 kitűz n2t 
2. n1 kitűz n2t n3d 
3. n1 kitűz n2t n3ra <n3 – időpont, dátum> 



4. n1 kitűz n2t n3ra <n3 – érték> 
5. n1 kitűz n2t n3vel 

kiugrál 
1. n1 kiugrál d 
2. n1 kiugrál n2x1 
3. n1 kiugrál n2x2 

kiugraszt az ágyból 
1. n1 kiugraszt az ágyból n2t 

kiugrik 
1. n1 kiugrik d 
2. n1 kiugrik n2n 
3. n1 kiugrik n2x1 
4. n1 kiugrik n2x2 

kiutal 
1. n1 kiutal 
2. n1 kiutal n2t 
3. n1 kiutal n2t n2nek <n3 – cél> 
4. n1 kiutal n2t n3 céljára <n3 – többnyire cselekvés> 
5. n1 kiutal n2t n3 számára 
6. n1 kiutal n2t n3ből 
7. n1 kiutal n2t n3nek 
8. n1 kiutal n2t n3ra <n3 – cselekvés, tevékenység, szükséglet> 
9. n1 kiutal n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 kiutal n2t n3ra <n3 – többnyire cselekvés> 
11. n1 kiutal n3nek n2t 

kiutaltat 
1. n1 kiutaltat n2t n3 számára 
2. n1 kiutaltat n2t n3nek 

kiutasít 
1. n1 kiutasít n2t d 
2. n1 kiutasít n2t n3 miatt 
3. n1 kiutasít n2t n3x1 
4. n1 kiutasít n2t n3x2 
5. n1 kiutasít n2t n3ért 

kiutazik 
1. n1 kiutazik 
2. n1 kiutazik d 
3. n1 kiutazik n2n [n2 – szállítóeszköz] 
4. n1 kiutazik n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
5. n1 kiutazik n2x1 
6. n1 kiutazik n2x2 



kiül 
1. n1 kiül n2ra 

kiürít 
1. n1 kiürít n2t 
2. n1 kiürít n3t n2ből 

kiürül 
1. n1 kiürül 

kiüt 
1. n1 kiüt 
2. n1 kiüt d 
3. n1 kiüt n2 miatt 
4. n1 kiüt n2ből 
5. n1 kiüt n2vel 
6. n1 kiüt n2x3 

kivág 
1. n1 kivág n2t 
2. n1 kivág n2t d 
3. n1 kivág n2t n3ból <n3 – élettelen> 
4. n1 kivág n2t n3ből 
5. n1 kivág n2t n3ról <n3 – élettelen> 
6. n1 kivág n2t n3vel 
7. n1 kivág n2t n3x1 
8. n1 kivág n2t n3x2 

9. n1 kivág n3nek _a ← n2jt 

10. n1 kivág n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
11. n1 kivág n3nek _a n2jt <n2 – n3 része> 
12. n1 kivág n4t n2ből n3vel 

kivágat 
1. n1 kivágat n2t 
2. n1 kivágat n2t n3ból <n3 – élettelen> 
3. n1 kivágat n2t n3ról <n3 – élettelen> 

4. n1 kivágat n3nek _a ← n2jt 

5. n1 kivágat n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
6. n1 kivágat n4t n2ből n3vel 

kivágódik 
1. n1 kivágódik d 
2. n1 kivágódik n2x1 
3. n1 kivágódik n2x2 

kiválaszt 
1. n1 kiválaszt n2t 
2. n1 kiválaszt n2t n3 céljára 



3. n1 kiválaszt n2t n3 közül 
4. n1 kiválaszt n2t n3ből 
5. n1 kiválaszt n2t n3hoz 
6. n1 kiválaszt n2t n3nek 
7. n1 kiválaszt n2t n3ra 

kiválasztódik 
1. n1 kiválasztódik n2ből 

kiválik 
1. n1 kiválik n2 közül 
2. n1 kiválik n2ben 
3. n1 kiválik n2ből 

kivált 
1. n1 kivált n2t 

kíván 
1. n1 kíván (azt) hogy s 
2. n1 kíván (azt) hogy s (n2 v’) || n1 v n (v’)t n2től 
3. n1 kíván a 
4. n1 kíván n2nek (azt) hogy s 
5. n1 kíván n2nek n3t 
6. n1 kíván n2t 
7. n1 kíván n2t <n2 – többnyire cselekvés, tulajdonság> 
8. n1 kíván n2t <n2 többnyire tárgy> 
9. n1 kíván n2t n3nek 

10. n1 kíván n2t n3nek || n1 azt v hogy s (n3 a (n2)) || n1 v n3nek _a ← n2jt 
11. n1 kíván n2t n3től 
12. n1 kíván nt || n1 v (azt) hogy s 
13. n1 kíván v# 
14. n1 azt kíván hogy s 
15. n1 corr v’ rel kíván 

kívánkozik 
1. n1 kívánkozik n2t 
2. n1 kívánkozik n2t, n2 v n1x2 
3. n1 kívánkozik n2x2 
4. n2 kívánkozik n1x2 

kivéd 
1. n1 kivéd n2t 

kivégez 
1. n1 kivégez 
2. n1 kivégez n2t 
3. n1 kivégez n2t n3ben <n3 – a kivégzés eszköze> 
4. n1 kivégez n2t n3n <n3 – a kivégzés eszköze> 



5. n1 kivégez n2t n3ért 

kivégeztet 
1. n1 kivégeztet n2t 

kiver 
1. n1 kiver n2t 
2. n1 kiver n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
3. n1 kiver n2t n3vel 

4. n1 kiver n3nek _a ← n2jt 

5. n1 kiver n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 része> 

kiverekszik 
1. n1 kiverekszik a választ arra (hogy) rel s 
2. n1 kiverekszik n2t 
3. n1 kiverekszik n2t n3vel 
4. n1 kiverekszik n3nál a választ arra (hogy) rel s 
5. n1 kiverekszik n3nál n2t 

kivergődik 
1. n1 kivergődik 
2. n1 kivergődik n2ből 
3. n1 kivergődik n2ra 

kivesz 
1. n1 kivesz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 kivesz (azt) hogy s 
3. n1 kivesz (hogy) s 
4. n1 kivesz n2t 
5. n1 kivesz n2t d 
6. n1 kivesz n2t n2x3 
7. n1 kivesz n2t n3ben <n3 – közeg> 
8. n1 kivesz n2t n3ből 
9. n1 kivesz n2t n3ra <n3 – időtartam> 
10. n1 kivesz n2t n3ról 
11. n1 kivesz n2t n3től 
12. n1 kivesz n2t n3vel 
13. n1 kivesz n2t n3x1 
14. n1 kivesz n2t n3x3 
15. n1 kivesz n2t n3ért 
16. n1 kivesz n2t n3ért <n3 – érték, ár> 
17. n1 kivesz n3ből n2t 
18. n2 kivesz n1jvel conj s <conj – hogy, amint, ahogy> 

kivet 
1. n1 kivet d 
2. n1 kivet n2t 
3. n1 kivet n2t d 



4. n1 kivet n2t n3nek 
5. n1 kivet n2t n3ra 
6. n1 kivet n2t n3ra <n3 – távolság> 
7. n1 kivet n2t n3x1 
8. n1 kivet n2t n3x2 
9. n1 kivet n2t n3x3 

kivezet 
1. n1 kivezet n2t 
2. n1 kivezet n2t d 
3. n1 kivezet n2t magával 
4. n1 kivezet n2t n3x1 
5. n1 kivezet n2t n3x2 
6. n1 kivezet n2t v# 
7. n1 kivezet n3ből n2t 

kivisz 
1. n1 kivisz n2t 
2. n1 kivisz n2t d 
3. n1 kivisz n2t magával 
4. n1 kivisz n2t n3x1 
5. n1 kivisz n2t n3x2 
6. n1 kivisz n2t n3x3 
7. n1 kivisz n2t v# 
8. n1 n3x3 

kivív 
1. n1 kivív (azt) hogy s 
2. n1 kivív n2t 
3. n1 kivív n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
4. n1 kivív n2t n3ben 
5. n1 kivív n2t n3n 
6. n1 kivív n2t n3vel 
7. n1 kivív n2t n3x1 

kivon 
1. n1 kivon n2t <n1 – személy, maga megy> 
2. n1 kivon n2t d 
3. n1 kivon n2t n3ből 
4. n1 kivon n2t n3jnál fogva 
5. n1 kivon n2t n3n 
6. n1 kivon n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 kivon n2t n3ról 
8. n1 kivon n2t n3x1 
9. n1 kivon n2t n3x2 
10. n1 kivon n2t v# 
11. n1 kivon n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
12. n1 kivon n3ből n2t 



kizár 
1. n1 kizár n2t 
2. n1 kizár n2t n3 miatt 
3. n1 kizár n2t n3ből 
4. n1 kizár n2t n3ról 

kizavar 
1. n1 kizavar n2t 
2. n1 kizavar n2t d 
3. n1 kizavar n2t n3x1 
4. n1 kizavar n2t n3x2 

kizökkent 
1. n1 kizökkent n2t 
2. n1 kizökkent n2t n3vel 
3. n1 kizökkent n3ből n2t 

kizsákmányol 
1. n1 kizsákmányol n2t 

kóborol 
1. n1 kóborol 
2. n1 kóborol d 
3. n1 kóborol n2ben 
4. n1 kóborol n2n 
5. n1 kóborol n2x1 n3y2 
6. n1 kóborol n2x3 

kockára tesz 
1. n1 kockára tesz n2t 

kockázatot vállal 
1. n1 kockázatot vállal 

kockáztat 
1. n1 kockáztat 
2. n1 kockáztat (azt) hogy s 
3. n1 kockáztat n2t n3ért 

kocsizik 
1. n1 kocsizik n2n <n2 – hely> 
2. n1 kocsizik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
3. n1 kocsizik n2x2 

kódorog 
1. n1 kódorog 
2. n1 kódorog d 
3. n1 kódorog n2ben 
4. n1 kódorog n2n 



5. n1 kódorog n2x1 n3y2 
6. n1 kódorog n2x3 

<vmilyen> kollégiumot tart 
1. n1 <vmilyen> kollégiumot tart d 
2. n1 <vmilyen> kollégiumot tart n2nek 
3. n1 <vmilyen> kollégiumot tart n2ról 
4. n1 <vmilyen> kollégiumot tart n2x3 

kolompol 
1. n1 kolompol 

komponál 
1. n1 komponál 

koncentrál 
1. n1 koncentrál 
2. n1 koncentrál n2ra 
3. n1 koncentrál n3ra 

kongat 
1. n1 kongat n2t 
2. n1 kongat n2t n3vel 

kopíroz 
1. n1 kopíroz n2t 
2. n1 kopíroz n2t n3ra 

kopog 
1. n1 kopog 
2. n1 kopog n2 alatt 
3. n1 kopog n2ben <n2 – főleg hideg> 
4. n1 kopog n2n 
5. n1 kopog n2n <az ütés egyenes irányú, ill. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
6. n1 kopog n2n <az ütés egyenes irányú, v. tárgyát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
7. n1 kopog n2n <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát felületként értelmezzük> 
8. n1 kopog n2n <az ütés érintőleges, v. tárgyát felületként értelmezzük> 
9. n1 kopog n2n n3vel 
10. n1 kopog n2től 
11. n1 kopog n2től <n2 – ok> 
12. n1 kopog n3n <n2 – főleg hideg> 

13. n2nek _a ← n1j kopog 

kopogtat 
1. n1 kopogtat n2n <az ütés egyenes irányú, v. tárgyát pontszerű felületként 
értelmezzük> 



2. n1 kopogtat n2n <az ütés érintőleges, v. tárgyát felületként értelmezzük> 
3. n1 kopogtat n2n n3vel 
4. n1 kopogtat n2t 
5. n1 kopogtat n2t <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát felületként 
értelmezzük> 
6. n1 kopogtat n2t n3vel 
7. n1 kopogtat n2vel n3t <az ütés érintőleges, vagy az objektumát mint felületet 
értelmezzük> 

koptat 
1. n1 koptat n2t 
2. n1 koptat n2t a ra 

korcsolyázik 
1. n1 korcsolyázik 
2. n1 korcsolyázik d 
3. n1 korcsolyázik n2 mentén 
4. n1 korcsolyázik n2 nyomában 
5. n1 korcsolyázik n2 után 
6. n1 korcsolyázik n2ben 
7. n1 korcsolyázik n2n át 
8. n1 korcsolyázik n2ra <n2 – cél> 
9. n1 korcsolyázik n2x1 n3x2 
10. n1 korcsolyázik n2x2 
11. n1 korcsolyázik n2x3 

kórházban fekszik 
1. n1 kórházban fekszik n2 céljából 

korlátoz 
1. n1 korlátoz n2t 
2. n1 korlátoz n2t n3ben 
3. n1 korlátoz n2t n3ra 
4. n1 korlátoz n3ra n2t 

kormányoz 
1. n1 kormányoz d 
2. n1 kormányoz n2t 
3. n1 kormányoz n2t <n2 – közlekedési eszköz> 
4. n1 kormányoz n2t d 
5. n1 kormányoz n2t n3x1 
6. n1 kormányoz n2t n3x2 
7. n1 kormányoz n2vel <n2 – az irányítás eszköze> 
8. n1 kormányoz n2x3 

korrigál 
1. n1 korrigál n2t 



kortyol 
1. n1 kortyol 
2. n1 kortyol n2t 

kortyolgat 
1. n1 kortyolgat n2t 

kosárlabdázik 
1. n1 kosárlabdázik 
2. n1 kosárlabdázik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 kosárlabdázik n2t 

kóstol 
1. n1 kóstol n2t 

kószál 
1. n1 kószál 
2. n1 kószál d 
3. n1 kószál n2ben 
4. n1 kószál n2n 
5. n1 kószál n2x1 n3y2 
6. n1 kószál n2x3 

kóvályog 
1. n1 kóvályog d 
2. n1 kóvályog n2j körül <n2 – többnyire száj, ajak…> 
3. n1 kóvályog n2jben 
4. n1 kóvályog n2n 
5. n1 kóvályog n2x3 

6. n1 kóvályog n3nek _a ← n2j körül 

7. n1 kóvályog n3nek _a ← n2jben 

köhög 
1. n1 köhög 
2. n1 köhög d 
3. n1 köhög n2be 
4. n1 köhög n2től <n2 – ok> 
5. n1nek a köhögése van 

kölcsönad 
1. n1 kölcsönad n2 n3nek 
2. n1 kölcsönad n2t 
3. n1 kölcsönad n2t n3vel, n1 v n2nek n3t 
4. n1 kölcsönad n2t n3x <n3 – idő> 

kölcsönkér 
1. n1 kölcsönkér n2t 
2. n1 kölcsönkér n2t n3ig 



3. n1 kölcsönkér n2t n3ra 
4. n1 kölcsönkér n2t n3x1 

kölcsönöz 
1. n1 kölcsönöz n2 n3nek 
2. n1 kölcsönöz n2t 
3. n1 kölcsönöz n2t d 
4. n1 kölcsönöz n2t n3ből 
5. n1 kölcsönöz n2t n3nek 
6. n1 kölcsönöz n2t n3től 
7. n1 kölcsönöz n2t n3vel, n1 v n2nek n3t 
8. n1 kölcsönöz n2t n3x <n3 – idő> 
9. n1 kölcsönöz n3nek n2t 

kölcsönvesz 
1. n1 kölcsönvesz n2t 
2. n1 kölcsönvesz n2t d 
3. n1 kölcsönvesz n2t n3ből 
4. n1 kölcsönvesz n2t n3től 

költ 
1. n1 költ n2t 
2. n1 költ n2t d <n3 – időtartam> 
3. n1 költ n2t n3 alatt <n3 – időtartam> 
4. n1 költ n2t n3ben <n3 – időtartam> 
5. n1 költ n2t n3ra 

költözik 
1. n1 költözik 
2. n1 költözik d 
3. n1 költözik hogy s (v#) 
4. n1 költözik n2n 
5. n1 költözik n2ra <n2 – cél> 
6. n1 költözik n2x1 
7. n1 költözik n2x2 
8. n1 költözik n2ért <n2, v# – cél> 
9. n1 költözik v# 
10. n1 költözik v# || n1 v n (v#)ra 
11. n1 költözik v# <n2, v# – cél> 

költöztet 
1. n1 költöztet n2t 
2. n1 költöztet n2t d 
3. n1 költöztet n2t n3n 
4. n1 költöztet n2t n3nek 
5. n1 költöztet n2t n3vé 
6. n1 költöztet n2t n3x1 
7. n1 költöztet n2t n3x2 



kölykezik 
1. n1 kölykezik 
2. n1 kölykezik n2t 

köntörfalaz 
1. n1 köntörfalaz 

könnybe lábad 

1. könnybe lábad n3nek _a ← n2j 

könnyebbé tesz 
1. n1 könnyebbé tesz n2 számára 
2. n1 könnyebbé tesz n2jt 

könnyelműen bánik <vkivel> 
1. n1 könnyelműen bánik <vkivel> n2vel 

könnyít 
1. n1 könnyít n2n 
2. n1 könnyít n2n n3nyit 

3. n1 könnyít n3nek _a ← n2jn 

könyököl 
1. n1 könyököl 
2. n1 könyököl n2hoz n3vel//n1 v n2ra 
3. n1 könyököl n2n <n2 – készülék, berendezés> 
4. n1 könyököl n2nek n3vel//n1 v n2ra 
5. n1 könyököl n2ra n3vel//n1 v n2ra 
6. n1 könyököl n2vel <n2 – szellemi tevékenység kifejtését szolgáló eszköz> 

köpül 
1. n1 köpül n2t 
2. n1 köpül n2t n3ből 

körbejár 
1. n1 körbejár n2n 
2. n1 körbejár n2t 
3. n1 körbejár n2t n3n 
4. n1 körbejár n2t n3ról 

körbekarikázik 
1. n1 körbekarikázik n2t 
2. n1 körbekarikázik n2t n3n 

körbe-körbe jár 
1. n1 körbe-körbe jár d 
2. n1 körbe-körbe jár n2ben 
3. n1 körbe-körbe jár n2n 
4. n1 körbe-körbe jár n2x3 



körbeutazik 
1. n1 körbeutazik n2t 
2. n1 körbeutazik n2t n3n 

köröz 
1. n1 köröz 
2. n1 köröz d 
3. n1 köröz n2x3 

körül|ölel 

1. n1 körül|ölel n2nek _a ← n3j 

2. n1 körül|ölel n2t 

3. n1 körül|ölel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 körül|ölel n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 

körülcsavar 
1. n1 körülcsavar n2ra 
2. n1 körülcsavar n2t 
3. n1 körülcsavar n2t n3vel 

körülfog 
1. n1 körülfog n2t 

körüljár 
1. n1 körüljár n2n 
2. n1 körüljár n2t 
3. n1 körüljár n2t n3ról 

körülkerít 
1. n1 körülkerít n2t 
2. n1 körülkerít n2t n3vel 

körülnéz 
1. n1 körülnéz 
2. n1 körülnéz n2ben 
3. n1 körülnéz n2n 
4. n1 vd 

körülrajong 
1. n1 körülrajong n2t 

körülrepül 
1. n1 körülrepül n2t 

körülteker 
1. n1 körülteker n2ra 
2. n1 körülteker n2t 
3. n1 körülteker n2t n3vel 



körüludvarol 
1. n1 körüludvarol n2t 

körülvesz 
1. n1 körülvesz n2t 
2. n1 körülvesz n2t n3ról 
3. n1 körülvesz n2t n3vel 
4. n1 körülvesz n2t n3vel <n3 – figyelmesség, gondoskodás, szeretet, tisztelet, …> 

körvonalaz 
1. n1 körvonalaz n2t 
2. n1 körvonalaz n2t n3n <n3 – arckép, kép, festmény> 

köszön 
1. köszön 
2. n1 köszön 
3. n1 köszön n2nek 
4. n1 köszön n2nek hogy s 
5. n1 köszön n2nek n3t 

köszönetét fejezi ki 
1. n1 köszönetét fejezi ki n2nek 
2. n1 köszönetét fejezi ki n2nek n3ért 

köszönetet mond 
1. n1 köszönetet mond n2nek 
2. n1 köszönetet mond n2nek n3ért 

köszönt 
1. n1 köszönt n2t 
2. n1 köszönt n2vel n3t 

köszörül 
1. n1 köszörül n2t 
2. n1 köszörül n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 köszörül n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 köszörül n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

köt 
1. n1 köt 
2. n1 köt n2t 
3. n1 köt n2t <n2 – a kötés eredménye> 
4. n1 köt n2t <n2 – tárgy> 
5. n1 köt n2t csomóra 
6. n1 köt n2t n3 alapján 
7. n1 köt n2t n3 mellett 
8. n1 köt n2t n3be 
9. n1 köt n2t n3be <n3 – batyu, …> 



10. n1 köt n2t n3ből 
11. n1 köt n2t n3jben 
12. n1 köt n2t n3ra 
13. n1 köt n2t n3vel 
14. n1 köt n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
15. n1 köt n2t n3vel <n3 – anyag> 
16. n1 köt n3hoz n2t 

köt <nagy mennyiséget> 
1. n1 köt <nagy mennyiséget> n2t 

kötelessége <vkinek> 

1. kötelessége <vkinek> n2nek _a ← n1j 
2. n1 kötelessége <vkinek> n2n 

kötelez 
1. n1 kötelez 
2. n1 kötelez n2ra 
3. n1 kötelez n2t arra hogy s 
4. n1 kötelez n2t n3ra 
5. n1 kötelez n3 arra hogy s 
6. n1 kötelez n3t arra hogy s || n1 v n3t n (s)ra 
7. n1 kötelez n3t n2ra 

kötelezővé tesz 
1. n1 kötelezővé tesz n2 számára azt hogy s 
2. n1 kötelezővé tesz n2 számára n3t 
3. n1 kötelezővé tesz n2nek azt hogy s 
4. n1 kötelezővé tesz n2nek n3t 

kötődik 
1. n1 kötődik n2hoz 
2. n1 n3jben kötődik n2hoz 

3. n3nek _a ← n1j kötődik n2hoz 

kötöz 
1. n1 kötöz n3t 

követ 
1. n1 követ (azt) (hogy) rel s 
2. n1 követ (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 követ magát n2hoz 
4. n1 követ n2t 
5. n1 követ n2t n3ben 
6. n1 követ n2t n3ig 
7. n1 követ n2t n3vel 
8. n1 követ n3t d <d, n2 – távolság> 
9. n1 követ n3t n2x <d, n2 – távolság> 



követel 
1. n1 követel (azt) hogy s 
2. n1 követel (azt) hogy s (n2 v’) || n1 v n (v’)t n2től 
3. n1 követel n2t 
4. n1 követel n2t <n2 – többnyire cselekvés, tulajdonság> 
5. n1 követel n2t <n2 többnyire tárgy> 
6. n1 követel n2t n3től 
7. n1 követel nt || n1 v (azt) hogy s 

következik 
1. n1 következik 
2. n1 következik d 
3. n1 következik d <d, n2 – időpont> 
4. n1 következik n2 után 
5. n1 következik n2ből 
6. n1 következik n2x <d, n2 – időpont> 
7. n3ből következik (az) hogy s 

következtet 
1. n1 következtet (azt) (hogy) rel s n3ből || n1 v (arra) (hogy) rel s n3ből 
2. n1 következtet (azt) (hogy) rel s n3ből || n1 v (arra) hogy s n3ből 
3. n1 következtet (azt) (hogy) rel s n3ből || n1 v n2ra n3ből 
4. n1 következtet (azt) hogy s n3ből || n1 v (arra) (hogy) rel s n3ből 
5. n1 következtet (azt) hogy s n3ből || n1 v (arra) hogy s n3ből 
6. n1 következtet (azt) hogy s n3ből || n1 v n2ra n3ből 
7. n1 következtet n2t n3ből || n1 v (arra) (hogy) rel s n3ből 
8. n1 következtet n2t n3ből || n1 v (arra) hogy s n3ből 
9. n1 következtet n2t n3ből || n1 v n2ra n3ből 
10. n1 arra következtet hogy s 
11. n1 arra következtet n2ből hogy s 

következtetésre jut 
1. n1 arra következtetésre jut hogy s 
2. n1 arra következtetésre jut n2ből hogy s 
3. n1 arra a következtetésre jut (hogy) rel s n3ből 
4. n1 arra a következtetésre jut hogy s 
5. n1 arra a következtetésre jut hogy s n3ből 

következtetést von le 
1. n1 azt a következtetést von le (hogy) rel s n3ből 
2. n1 azt a következtetést von le hogy s 
3. n1 azt a következtetést von le hogy s n3ből 

közbenjár 
1. n1 közbenjár n2nek az érdekében 
2. n1 közbenjár n2nek az érdekében <n2 – többnyire személy> 
3. n1 közbenjár n3t n2nek az érdekében 



közbeszól 
1. n1 közbeszól n2t 
2. n1 közbeszól „s” 

közbeszúr 
1. n1 közbeszúr n2t 
2. n1 közbeszúr „s” 

közbevág 
1. n1 közbevág 
2. n1 közbevág „s” 

<vkinek> közbevág 
1. n1 <vkinek> közbevág „s” 

közbevet 
1. n1 közbevet n2t 
2. n1 közbevet „s” 

köze van 
1. n1nek köze van n2hoz 

közel áll 
1. n1 közel áll n2hoz 

közel van 
1. n1 közel van n2hoz 

közelebb hoz 
1. n1 közelebb hoz n2t 

közeledik 
1. n1 közeledik 
2. n1 közeledik d 
3. n1 közeledik n2hoz 
4. n1 közeledik n2n 
5. n1 közeledik n3hoz 

<fenyegetően> közeledik 
1. n1 <fenyegetően> közeledik 
2. n1 <fenyegetően> közeledik n2 felé 
3. n1 <fenyegetően> közeledik n2 felől 
4. n1 <fenyegetően> közeledik n2hoz 
5. n1 <fenyegetően> közeledik n2ról 

közelít 
1. n1 közelít n2hoz d 
2. n1 közelít n2hoz n3x 
3. n1 közelít n2t d 



4. n1 közelít n2t n3x 

közlekedik 
1. n1 közlekedik 
2. n1 közlekedik d 
3. n1 közlekedik n2 szerint <n2 – menetrend, időterv> 
4. n1 közlekedik n2ig 
5. n1 közlekedik n2n 
6. n1 közlekedik n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
7. n1 közlekedik n2n keresztül 
8. n1 közlekedik n2n át 
9. n1 közlekedik n2nként 
10. n1 közlekedik n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
11. n1 közlekedik n2x1 
12. n1 közlekedik n2x2 

közlekedtetni kezd 
1. n1 közlekedtetni kezd n2t 
2. n1 közlekedtetni kezd n2t d 
3. n1 közlekedtetni kezd n2t n2x2 
4. n1 közlekedtetni kezd n3 között 
5. n1 közlekedtetni kezd n3n 
6. n1 közlekedtetni kezd n3n át 
7. n1 n2nek _a közlekedtetni kezd d 
8. n1 n2nek _a közlekedtetni kezd n2x2 

közöl 
1. n1 közöl (azt) (hogy) rel s 
2. n1 közöl (azt) (hogy) rel s d <d, n3 – mód> 
3. n1 közöl (azt) (hogy) rel s n3 előtt 
4. n1 közöl (azt) (hogy) rel s n3ben <d, n3 – mód> 
5. n1 közöl (azt) (hogy) rel s n3n <d, n3 – mód> 
6. n1 közöl (azt) (hogy) rel s n3nek 
7. n1 közöl (azt) (hogy) rel s n3vel 
8. n1 közöl (azt) hogy s 
9. n1 közöl (azt) hogy s d <d, n3 – mód> 
10. n1 közöl (azt) hogy s n3 előtt 
11. n1 közöl (azt) hogy s n3ben <d, n3 – mód> 
12. n1 közöl (azt) hogy s n3n <d, n3 – mód> 
13. n1 közöl (azt) hogy s n3nek 
14. n1 közöl (azt) hogy s n3vel 
15. n1 közöl azt hogy s 
16. n1 közöl n2 
17. n1 közöl n2ról || n1 v (azt) hogy s (n2) 
18. n1 közöl n2t 
19. n1 közöl n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) 
20. n1 közöl n2t <n2 – többnyire információ> 
21. n1 közöl n2t d 



22. n1 közöl n2t d <d, n3 – mód> 
23. n1 közöl n2t n3 előtt 
24. n1 közöl n2t n3ben 
25. n1 közöl n2t n3ben <d, n3 – mód> 
26. n1 közöl n2t n3n 
27. n1 közöl n2t n3n <d, n3 – mód> 
28. n1 közöl n2t n3nek 
29. n1 közöl n2t n3ra 
30. n1 közöl n2t n3ról <n3 – esemény, történés v. tárgy> 
31. n1 közöl n2t n3vel 
32. n1 közöl n2t n3x1 
33. n1 közöl n2t n3x2 
34. n1 közöl v n3vel n2t 
35. n1 közöl „s” 
36. n1 közöl „s” n3 előtt 
37. n1 közöl „s” n3nek 
38. n1 közöl „s” n3vel 

közrejátszik 
1. n1 közrejátszik n2ben 

közvetít 
1. n1 közvetít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 közvetít (azt) hogy s 
3. n1 közvetít n2t 
4. n1 közvetít n2t d 
5. n1 közvetít n2t n3(j)ben 
6. n1 közvetít n2t n3ben 
7. n1 közvetít n2t n3n 
8. n1 közvetít n2t n3ra 
9. n1 közvetít n2t n3vel 
10. n1 közvetít n2t n3x1 
11. n1 közvetít n2t n3x2 
12. n1 közvetít n3nek n2t 
13. n1 közvetít n3nek n2t n4n keresztül 
14. n1 közvetít n3nek n2t n4nek _a közvetítésével 

krajcároskodik 
1. n1 krajcároskodik n2vel <n1 – többes> 

kudarcot vall 
1. n1 kudarcot vall 

kukorékol 
1. n1 kukorékol n1,2 n2ról 
2. n1 kukorékol n2t 

kuksol 



1. n1 kuksol d 
2. n1 kuksol n2x3 

kuszál 

1. n1 kuszál n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 
2. n1 kuszál n2t 
3. n1 kuszál n2t <n1 – szél> 
4. n1 kuszál n2t n3n <n3 – többnyire élőlény, n2 n3 ruházatának része> 

5. n1 kuszál n3n n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 

6. n1 kuszál n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 része – haj, hajfürt, szakáll, sörény, 
…> 

kuszálódik 
1. n1 kuszálódik 
2. n1 kuszálódik n2ben 
3. n1 kuszálódik n2től <n2 – ok> 

kúszik 
1. n1 kúszik 
2. n1 kúszik d 
3. n1 kúszik d <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
4. n1 kúszik hogy s 
5. n1 kúszik n2 között 
6. n1 kúszik n2 mellett 
7. n1 kúszik n2 mentén 
8. n1 kúszik n2 át 
9. n1 kúszik n2n 
10. n1 kúszik n2n <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
11. n1 kúszik n2n át 
12. n1 kúszik n2x1 
13. n1 kúszik n2x2 
14. n1 kúszik n2x3 
15. n1 kúszik v# 

kutat 
1. n1 kutat n2t 

küld 
1. n1 küld n2t 
2. n1 küld n2t <v#/(azért) hogy s> 
3. n1 küld n2t d 
4. n1 küld n2t d <n3 – a küldés módja> 
5. n1 küld n2t d n4nek 
6. n1 küld n2t hogy s (v#) 
7. n1 küld n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
8. n1 küld n2t n3 felé 
9. n1 küld n2t n3be 
10. n1 küld n2t n3be <n3 – cél> 



11. n1 küld n2t n3ből 
12. n1 küld n2t n3hoz 
13. n1 küld n2t n3ként 
14. n1 küld n2t n3n 
15. n1 küld n2t n3n <n3 – a küldés módja> 
16. n1 küld n2t n3nek 
17. n1 küld n2t n3ra 
18. n1 küld n2t n3ra <n3 – cél> 
19. n1 küld n2t n3től 
20. n1 küld n2t n3vel 
21. n1 küld n2t n3x <n3 – a küldés módja> 
22. n1 küld n2t n3x1 
23. n1 küld n2t n3x2 
24. n1 küld n2t n3x2 n4nek 
25. n1 küld n2t n3x2 n4ért 
26. n1 küld n2t n3ért <n3 – cél> 
27. n1 küld n2t v# 
28. n1 küld n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
29. n1 küld n2t v# <n2 – személy> 
30. n1 küld n3nek n2t 
31. n1 küld n3nek n2t n3vel 
32. n1 küld n3nek n2t n4n keresztül 
33. n1 küld n3nek n2t n4nek _a közvetítésével 

<előre> küld 
1. n1 <előre> küld n2t d 
2. n1 <előre> küld n2t n3x2 

küldözget 
1. n1 küldözget n2t 
2. n1 küldözget n2t d 
3. n1 küldözget n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 küldözget n2t n3vel 
5. n1 küldözget n2t n3x2 
6. n1 küldözget n2t n3ért <n3 – cél> 
7. n1 küldözget n2t v 

különbözik 
1. n1 különbözik n2ben 
2. n1 különbözik n2től 
3. n1 különbözik n2től n3ben 
4. n1 különbözik n2től n3jt tekintve 
5. n1 különbözik n2től n3nek _a tekintetében 

6. n1nek _a ← n2j különbözik 

különbséget tesz 
1. n1 különbséget tesz n2 és n3 között 
2. n1 különbséget tesz n2(k) között 



3. n1 különbséget tesz n2(k) között n3j alapján 
4. n1 különbséget tesz n2(k) között n3j szerint 

különköltözik 
1. n1 különköltözik<n1 – többes> 
2. n1 különköltözik n2től 
3. n1 különköltözik n2től, n1 és n2 v 

különválaszt 
1. n1 különválaszt n3től n2t 

különválik 
1. n1 különválik<n1 – többes> 
2. n1 különválik n2től 
3. n1 különválik n2től || n1 és n2 v egymástól 

küszködik 
1. n1 küszködik 
2. n1 küszködik n2vel 
3. n1 küszködik n2vel <n2 – többnyire elvont dolog vagy konkrét tárgy> 
4. n1 küszködik n2vel <n2 – többnyire élőlény> 
5. n1 küszködik n2ért 

küszöbön áll 
1. n1 küszöbön áll 

küzd 
1. n1 küzd 
2. n1 küzd n2 ellen 
3. n1 küzd n2jig 
4. n1 küzd n2vel 
5. n1 küzd n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 küzd n2vel || n1 és n2 v egymással 
7. n1 küzd n2vel <n2 – többnyire elvont dolog vagy konkrét tárgy> 
8. n1 küzd n2vel <n2 – többnyire élőlény> 
9. n1 küzd n2vel n3ben 
10. n1 küzd n2ért 
11. n3nek _a n1j küzd n2jvel <n1 és n2 – érzés> 

  



L 
lábatlankodik 

1. n1 lábatlankodik 
2. n1 lábatlankodik d 
3. n1 lábatlankodik n2x3 

lábra állít 
1. n1 lábra állít n2t 

lábra segít 
1. n1 lábra segít n2t 

lajstromoz 
1. n1 lajstromoz n2t 

lakik 
1. n1 lakik d 
2. n1 lakik n2vel 
3. n1 lakik n2x3 

lakkoz 
1. n1 lakkoz n2t 
2. n1 lakkoz n3t 
3. n1 lakkoz n3t n4vel 

lakozik 
1. n1 lakozik 
2. n1 lakozik n2ben 
3. n2 lakozik n1nek _a n3jben 

landol 
1. n1 landol 
2. n1 landol d 
3. n1 landol n3x3 

lángol 
1. n1 lángol 

lángot fog 
1. n1 lángot fog 
2. n1 lángot fog n2től [n2 – ok] 

lángot vet 
1. n1 lángot vet 

lángra gyújt 



1. n1 lángra gyújt n2t 

2. n1 lángra gyújt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 lángra gyújt n2t n3vel <n3 – n1 sajátossága, tulajdonsága, cselekedete> 

lángra gyúl 
1. n1 lángra gyúl 

lángra kap 
1. n1 lángra kap 
2. n1 lángra kap n2től [n2 – ok] 

lángra lobban 
1. n1 lángra lobban 
2. n1 lángra lobban n2től [n2 – ok] 

lapátol 
1. n1 lapátol n2t n3be 
2. n1 lapátol n2t n3nek 

lapul 
1. n1 lapul 
2. n1 lapul n2(j)ra <n2 – n1 testrésze> 
3. n1 lapul v n2hoz 
4. n1 lapul v# 

lármát csap 
1. n1 lármát csap n2 körül 

lármázik 
1. n1 lármázik 

lát 
1. lát hogy s 
2. n1 lát 
3. n1 lát (azt) (hogy) hogyan s 
4. n1 lát (azt) (hogy) rel s 
5. n1 lát (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 lát n2hoz 
7. n1 lát n2nek 
8. n1 lát n2t 
9. n1 lát n2t <csak múlt időben, általános tényközlő funkcióban> 
10. n1 lát n2t d 
11. n1 lát n2t d <d, n3 – idő> 
12. n1 lát n2t n3ben 
13. n1 lát n2t n3ben <n3 – álom, gondolat, képzelet> 
14. n1 lát n2t n3n 
15. n1 lát n2t n3nek 
16. n1 lát n2t n3x <d, n3 – idő> 



17. n1 lát n2t n3x3 
18. n1 lát s 
19. n1 lát v# 
20. n1 lát v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 

lát <’a látás képességének birtokában van’> 
1. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> 
2. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> (azt) (hogy) rel s 
3. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> (azt) conj s <conj – hogy, amint, …> 
4. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> n2t <’látással érzékel’> 
5. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> n2t d 
6. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> n2t n3ra 
7. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> n2t n3vel 
8. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> n2t n3x3 
9. n1 lát <’a látás képességének birtokában van’> s 

lát <tudatában van> 
1. n1 lát <tudatában van> (azt) (hogy) rel s 
2. n1 lát <tudatában van> (azt) hogy s 
3. n1 lát <tudatában van> n2t 

lát <tudatára ébred> 
1. n1 lát <tudatára ébred> (azt) (hogy) rel s 
2. n1 lát <tudatára ébred> (azt) hogy s 
3. n1 lát <tudatára ébred> n2t 

lát <tudatosít> 
1. n1 lát <tudatosít> (azt) (hogy) rel s 
2. n1 lát <tudatosít> (azt) hogy s 
3. n1 lát <tudatosít> n2t 

látogat 
1. n1 látogat n2t 
2. n1 látogat n2t d 
3. n1 látogat n2t n3x3 

latolgat 
1. n1 latolgat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 latolgat (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 latolgat n2t 

látszik 
1. n1 látszik a nek 
2. n1 látszik a nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
3. n1 látszik a nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
4. n1 látszik a nek kívülről 
5. n1 látszik a nek külsejét tekintve 
6. n1 látszik a nek külsőre 



7. n1 látszik a nek n3 számára 
8. n1 látszik a nek n3nek 
9. n1 látszik a nek ránézésre 
10. n1 látszik d 
11. n1 látszik n2ben 
12. n1 látszik n2n 
13. n1 látszik n2nek 
14. n1 látszik n2nek || olyannak v mint n2 <néhány n2 esetében> 
15. n1 látszik n2nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
16. n1 látszik n2nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
17. n1 látszik n2nek kívülről 
18. n1 látszik n2nek külsejét tekintve 
19. n1 látszik n2nek külsőre 
20. n1 látszik n2nek n3 számára 
21. n1 látszik n2nek n3nek 
22. n1 látszik n2nek ránézésre 
23. n1 látszik úgy (hogy) s kívülről 
24. n1 látszik úgy (hogy) s külsejét tekintve 
25. n1 látszik úgy (hogy) s külsőre 
26. n1 látszik úgy (hogy) s ránézésre 
27. n1 olyannak látszik akár n2 
28. n1 olyannak látszik mint n2 
29. úgy látszik hogy s 

láttamoztat 
1. n1 láttamoztat n2t 

lazábbra enged 
1. n1 lazábbra enged n2t 

lázad 
1. n1 lázad 
2. n1 lázad n2 ellen 

lázba hoz 
1. n1 lázba hoz n2t 

lazít 
1. n1 lazít n2t 

lázong 
1. n1 lázong 
2. n1 lázong n2 ellen 

le|ad 
1. n1 le|ad d2 n2t 
2. n1 le|ad n2t 
3. n1 le|ad n2t d 



4. n1 le|ad n2t n2be <n3 – cselekvés> 
5. n1 le|ad n2t n2ra <n3 – cselekvés> 
6. n1 le|ad n2t n3nek 
7. n1 le|ad n2t n3x2 
8. n1 le|ad n2x2 n2t 
9. n1 le|ad n3nek n2t 
10. n1 n2x3 n2t 

le|arat 
1. n1 le|arat a n2t 
2. n1 le|arat n2t 
3. n1 le|arat n2t <n2 – lekaszált tárgy> 
4. n1 le|arat n2t <n2 – végtermék> 
5. n1 le|arat n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
6. n1 le|arat n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
7. n1 le|arat n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
8. n1 le|arat n2t n3vel 

le|barnul 
1. le|barnul n2 

le|bont 
1. n1 le|bont n2t 

le|borotvál 
1. n1 le|borotvál n2jt 
2. n1 le|borotvál n2t 
3. n1 le|borotvál n2t n3vel 

4. n1 le|borotvál n3nek _a ← n2(j)t 

5. n1 le|borotvál n3nek _a ← n2jt 

le|bukik 
1. n1 le|bukik 
2. n1 le|bukik d 
3. n1 le|bukik d, n2x – időpont 
4. n1 le|bukik n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
5. n1 le|bukik n2x d, n2x – időpont 
6. n1 le|bukik n2x2 
7. n1 le|bukik n2x3 

le|csap 
1. n1 le|csap n2ra 

le|csendesedik 
1. n1 le|csendesedik 

le|cserél 
1. n1 le|cserél n2t 



2. n1 le|cserél n2t n3ra 

le|csillapít 
1. n1 le|csillapít n2t 

le|csillapodik 
1. n1 le|csillapodik 

le|csuk 
1. n1 le|csuk n2t 
2. n1 le|csuk n2t n3 miatt 
3. n1 le|csuk n2t n3ra <n3 – időtartam> 
4. n1 le|csuk n2t n3ért 

le|csukat 
1. n1 le|csukat n2t 
2. n1 le|csukat n2t n3 miatt 
3. n1 le|csukat n2t n3ra <n3 – időtartam> 
4. n1 le|csukat n2t n3ért 

le|csuklik 
1. n1 le|csuklik 
2. n1 le|csuklik d 
3. n1 le|csuklik n2ben <n2 – ok> 
4. n1 le|csuklik n2ra 
5. n1 le|csuklik n2ról 
6. n1 le|csuklik n2x2 

le|csúszik 
1. n1 le|csúszik 
2. n1 le|csúszik n2ról 

le|csüng 
1. n1 le|csüng d 
2. n1 le|csüng n2x2 

le|darál 
1. n1 le|darál n2t 
2. n1 le|darál n2t n3x3 

le|dob 
1. n1 le|dob n2t 
2. n1 le|dob n2t d 
3. n1 le|dob n2t n2x2 
4. n1 le|dob n2t n3nek 
5. n1 le|dob n2t n3ról 
6. n1 le|dob n2t n3x1 
7. n1 le|dob n2t n3x2 
8. n1 le|dob n2t n3x3 



le|dobál 
1. n1 le|dobál n2t 
2. n1 le|dobál n2t d 
3. n1 le|dobál n2t n2x2 
4. n1 le|dobál n2t n3nek 
5. n1 le|dobál n2t n3ról 
6. n1 le|dobál n2t n3x1 
7. n1 le|dobál n2t n3x2 
8. n1 le|dobál n2t n3x3 

le|dől 
1. n1 le|dől 
2. n1 le|dől d 
3. n1 le|dől n2ben <n2 – ok> 
4. n1 le|dől n2ra 
5. n1 le|dől n2ról 
6. n1 le|dől n2től <n2 – ok> 
7. n1 le|dől n2x2 

le|dönt 
1. n1 le|dönt n2t 
2. n1 le|dönt n2t d 
3. n1 le|dönt n2t n3ra 
4. n1 le|dönt n2t n3ról 
5. n1 le|dönt n2t n3vel 
6. n1 le|dönt n2t n3x2 

le|dörzsöl 
1. n1 le|dörzsöl n2t 
2. n1 le|dörzsöl n2t n3vel <n3 – anyag> 

3. n1 le|dörzsöl n3nek _a ← n2jt 
4. n1 le|dörzsöl n3vel n2t <n3 – eszköz> 

le|ejt 
1. n1 le|ejt n2t 
2. n1 le|ejt n2t d 
3. n1 le|ejt n2t d2 
4. n1 le|ejt n2t d3 
5. n1 le|ejt n2t n3x1 
6. n1 le|ejt n2t n3x2 
7. n1 le|ejt n2t n3x3 

le|előz 
1. n1 le|előz n2t 

le|ereszkedik 
1. n1 le|ereszkedik 
2. n1 le|ereszkedik d 



3. n1 le|ereszkedik n2 felett 
4. n1 le|ereszkedik n2 fölé 
5. n1 le|ereszkedik n2n 
6. n1 le|ereszkedik n2n keresztül 
7. n1 le|ereszkedik n2n át 
8. n1 le|ereszkedik n2ra 
9. n1 le|ereszkedik n2x1 
10. n1 le|ereszkedik n2x2 
11. n1 le|ereszkedik n2ért <n2 – cél> 

le|ereszt 
1. n1 le|ereszt n2t 
2. n1 le|ereszt n2t d 
3. n1 le|ereszt n2t n3ra 
4. n1 le|ereszt n2t n3x1 
5. n1 le|ereszt n2t n3x2 

le|esik 
1. n1 le|esik 
2. n1 le|esik d 

3. n1 le|esik magát n3nek _a ← lábai elé 
4. n1 le|esik magát térdre n2 előtt 
5. n1 le|esik n2ra 
6. n1 le|esik n2ról 
7. n1 le|esik n2től <n2 – ok> 
8. n1 le|esik n2x1 
9. n1 le|esik n2x2 

le|fed 
1. n1 le|fed n2t 
2. n1 le|fed n2t n3vel 

3. n1 le|fed n3nek _a ← n2jt 

le|fékez 
1. n1 le|fékez 
2. n1 le|fékez n2t 
3. n1 le|fékez n2vel 

le|fekszik 
1. n1 le|fekszik 
2. n1 le|fekszik d 
3. n1 le|fekszik n2(j)ra <n2 – n1 testrésze> 
4. n1 le|fekszik n2x1 
5. n1 le|fekszik n2x2 
6. n1 le|fekszik n2x3 
7. n1 le|fekszik v# 

le|fektet 



1. n1 le|fektet n2t 
2. n1 le|fektet n2t d 
3. n1 le|fektet n2t n3 és n4 között 
4. n1 le|fektet n2t n3n keresztül 
5. n1 le|fektet n2t n3n végig 
6. n1 le|fektet n2t n3n át 
7. n1 le|fektet n2t n3x1 
8. n1 le|fektet n2t n3x2 
9. n1 le|fektet n2t v# 

le|fest 
1. n1 le|fest n2t 
2. n1 le|fest n2t n3ben <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
3. n1 le|fest n2t n3jben <n3 – mű, irodalmi alkotás> 
4. n1 le|fest n2t n3ként 
5. n1 le|fest n2t n3nek 
6. n1 le|fest n2t n3vel <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 

le|fogad 
1. n1 le|fogad hogy s 
2. n1 le|fogad n2be 
3. n1 le|fogad n2vel hogy s 
4. n1 le|fogad s 

le|fogy 
1. n1 le|fogy 
2. n1 le|fogy n2t 
3. n1 le|fogy n2t n3 alatt <n3 – idő> 
4. n1v n2jben <n2 – ok> 
5. n1v n2től <n2 – ok> 

le|folyik 
1. n1 le|folyik 
2. n1 le|folyik d 
3. n1 le|folyik d <d, n2 – mód> 
4. n1 le|folyik n2ben 
5. n1 le|folyik n2ben <n2 – patakok> 
6. n1 le|folyik n2n keresztül 
7. n1 le|folyik n2n át 
8. n1 le|folyik n2x <d, n2 – mód> 
9. n1 le|folyik n2x1 
10. n1 le|folyik n2x2 
11. n2 le|folyik d 
12. n2 le|folyik n1x1 

13. n2nek _a ← n1j le|folyik 

le|fordít 
1. n1 le|fordít 



2. n1 le|fordít n2ből 
3. n1 le|fordít n2ra 
4. n1 le|fordít n2ról 
5. n1 le|fordít n2t 
6. n1 le|fordít n2t n3ben 
7. n1 le|fordít n2t n3ra <n3 – a nyelv neve> 
8. n1 le|fordít n2t n3vel 

le|fúj 
1. n1 le|fúj n2t 
2. n1 le|fúj n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
3. n1 le|fúj n2t n3hoz 

le|fut 
1. n1 le|fut n2t <n2 – távolság> 
2. n1 le|fut n2t n3 alatt <n3 – idő> 

le|gázol 
1. n1 le|gázol n2t 
2. n1 le|gázol n2t n3vel 

le|gépel <’írógépen ír’> 
1. n1 le|gépel <’írógépen ír’> n2t 

le|guggol 
1. n1 le|guggol 

le|gyengít 
1. n1 le|gyengít n2t 

le|gyengül 
1. n1 le|gyengül 
2. n1 le|gyengül n2ben 
3. n1 le|gyengül n2x <n2 – időszak> 

le|gyilkol 
1. n1 le|gyilkol n2t 

le|győz 
1. n1 le|győz n2t 

le|hajlít 
1. n1 le|hajlít n2t 
2. n1 le|hajlít n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
3. n1 le|hajlít n2t n3hoz 

le|hajt 
1. n1 le|hajt n2t 
2. n1 le|hajt n2t d 



3. n1 le|hajt n2t n3 előtt 
4. n1 le|hajt n2t n3x2 
5. n1 le|hajt n3 fölé n2t 

le|hámlik 
1. n1 le|hámlik 

le|hámoz 
1. n1 le|hámoz n2t 
2. n1 le|hámoz n2t n3től 
3. n1 le|hámoz n2t n3vel 

le|hanyatlik 
1. n1 le|hanyatlik 
2. n1 le|hanyatlik n2ra 

3. n1 le|hanyatlik n3nek _a ← n2be 

4. n1 le|hanyatlik n3nek _a ← n2jra 

5. n1 le|hanyatlik n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

6. n2nek _a ← n1j le|hanyatlik 

le|hull 
1. n1 le|hull 
2. n1 le|hull d 
3. n1 le|hull n2x1 
4. n1 le|hull n2x2 

le|hull(ik) 
1. n1 le|hull(ik) 
2. n1 le|hull(ik) n2ra 

le|hullat 
1. n1 le|hullat n2t 

le|hullik 
1. n1 le|hullik 
2. n1 le|hullik n2ról 

le|húz 
1. n1 le|húz magával n2t 
2. n1 le|húz magával n2t n3x2 
3. n1 le|húz n2t 
4. n1 le|húz n2t d 
5. n1 le|húz n2t maga után 
6. n1 le|húz n2t n3jnál fogva 
7. n1 le|húz n2t n3nél fogva 
8. n1 le|húz n2t n3ról 
9. n1 le|húz n2t n3x1 
10. n1 le|húz n2t n3x2 



le|ír 
1. n1 le|ír n2t 
2. n1 le|ír n2t <n2 – graféma> 
3. n1 le|ír n2t n3 köré 
4. n1 le|ír n2vel <n2 – az íráshoz használt anyag> 
5. n1 le|ír n2vel <n2 – íróeszköz> 

le|itat 
1. n1 le|itat n2t 

le|játszik 
1. n1 le|játszik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
2. n1 le|játszik n2t 

le|jegyez 
1. n1 le|jegyez n2t 

le|jön 
1. n1 le|jön 
2. n1 le|jön d 
3. n1 le|jön n2n 
4. n1 le|jön n2x1 
5. n1 le|jön n2x2 

le|kaszabol 
1. n1 le|kaszabol n2t 
2. n1 le|kaszabol n2t n3vel 

le|kaszál 
1. n1 le|kaszál a n2t 
2. n1 le|kaszál n2t 
3. n1 le|kaszál n2t <n2 – lekaszált tárgy> 
4. n1 le|kaszál n2t <n2 – végtermék> 
5. n1 le|kaszál n2t d 
6. n1 le|kaszál n2t n3ra 
7. n1 le|kaszál n2t n3ról 
8. n1 le|kaszál n2t n3x2 

le|küld 
1. n1 le|küld n2t 
2. n1 le|küld n2t n3be 
3. n1 le|küld n2t n3ből 
4. n1 le|küld n2t n3hoz 
5. n1 le|küld n2t n3nek 
6. n1 le|küld n2t n3től 

le|lógat 
1. n1 le|lógat n2t 



2. n1 le|lógat n2t n3ra 

le|lő 
1. n1 le|lő n2t 
2. n1 le|lő n2t n3vel 

le|lök 
1. n1 le|lök n2t 
2. n1 le|lök n2t d 
3. n1 le|lök n2t d n4vel 
4. n1 le|lök n2t n2ról 
5. n1 le|lök n2t n2x2 
6. n1 le|lök n2t n3ról n4vel 
7. n1 le|lök n2t n3vel 
8. n1 le|lök n2t n3x1 
9. n1 le|lök n2t n3x2 n4vel 
10. n1 le|lök n3x2 n2t 

le|másol 
1. n1 le|másol n2ra 
2. n1 le|másol n2t 
3. n1 le|másol n2t d 
4. n1 le|másol n2t n2x1 
5. n1 le|másol n2t n2x2 
6. n1 le|másol n2t n3be 
7. n1 le|másol n2t n3ra 
8. n1 le|másol n2t n3ról 

le|mászik 
1. n1 le|mászik d 
2. n1 le|mászik n2n 
3. n1 le|mászik n2n keresztül 
4. n1 le|mászik n2n át 
5. n1 le|mászik n2x1 
6. n1 le|mászik n2x2 
7. n1 le|mászik n2ért <n2 – cél> 

le|megy 
1. n1 le|megy 
2. n1 le|megy d 
3. n1 le|megy n2n 
4. n1 le|megy n2x1 
5. n1 le|megy n2x2 

le|mér 
1. n1 le|mér n2t 
2. n1 le|mér n2t n3n 



le|mos 
1. n1 le|mos n2t 
2. n1 le|mos n2t n3vel 
3. n1 le|mos n3ról n2t 

le|néz 
1. n1 le|néz n2ra 
2. n1 le|néz s <s – kérdő> 

le|nyel 
1. n1 le|nyel n2t 

le|nyes 
1. n1 le|nyes n2t 
2. n1 le|nyes n2t n3x2 

le|nyír 

1. n1 le|nyír n2nek _a ← n3jt 
2. n1 le|nyír n2t 
3. n1 le|nyír n2t <n2 – az eltávolítandó tárgy> 

4. n1 le|nyír n3nek _a ← n2jt 
5. n1 a – vp n2nek 

le|öl 
1. n1 le|öl n2t 

le|önt 
1. n1 le|önt n2t 
2. n1 le|önt n2t d 
3. n1 le|önt n2t n3x1 
4. n1 le|önt n2t n3x2 

le|ragaszt 
1. n1 le|ragaszt n2t 
2. n1 le|ragaszt n2t n3vel 

le|rajzol 
1. n1 le|rajzol n2t 
2. n1 le|rajzol n2t n3 köré 

le|rak 
1. n1 le|rak n2t 
2. n1 le|rak n2t d 
3. n1 le|rak n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
4. n1 le|rak n2t n3x2 

le|ráz 
1. n1 le|ráz n2t <n2 – gyümölcs> 



2. n1 le|ráz n2t <n2 – gyümölcsfa> 
3. n1 le|ráz n2t n3ra <n2 – gyümölcs> 
4. n1 le|ráz n2t n3ról <n2 – gyümölcs, n3 – gyümölcsfa> 

le|repül 
1. n1 le|repül d 
2. n1 le|repül n2ra 
3. n1 le|repül n2ról 

le|rombol 
1. n1 le|rombol n2t 
2. n1 le|rombol n2t földig 

le|rövidít 
1. n1 le|rövidít n2t 
2. n1 le|rövidít n2t n3jra 
3. n1 le|rövidít n2t n3vel 

le|sodor 
1. n1 le|sodor n2t 
2. n1 le|sodor n2t n3ról 
3. n1 le|sodor n2t n3x2 
4. n2 le|sodor n1t 

le|söpör 
1. n1 le|söpör n2t 
2. n1 le|söpör n2t d 
3. n1 le|söpör n2t n3vel 
4. n1 le|söpör n2t n3x1 
5. n1 le|söpör n2t n3x2 

le|süllyed 
1. n1 le|süllyed 
2. n1 le|süllyed d 
3. n1 le|süllyed n2be 
4. n1 le|süllyed n2be n3ig 
5. n1 le|süllyed n2x2 

le|szaggat 
1. n1 le|szaggat n2t 
2. n1 le|szaggat n2t n3ról 
3. n1 le|szaggat n2t n3x1 

le|szakad 
1. n le|szakad n2 alatt 
2. n1 le|szakad 

le|szakít 
1. n1 le|szakít n2t 



2. n1 le|szakít n2t n3ról 

le|száll 
1. n1 le|száll 
2. n1 le|száll d 
3. n1 le|száll n2n 
4. n1 le|száll n2ra 
5. n1 le|száll n2x1 
6. n1 le|száll n2x2 
7. n1 le|száll n2x3 

le|szed 
1. n1 le|szed n2t 
2. n1 le|szed n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
3. n1 le|szed n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
4. n1 le|szed n2t n3ról 
5. n1 le|szed n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 

le|szel 
1. n1 le|szel n2t 
2. n1 le|szel n2t n3ból <n3 – élettelen> 
3. n1 le|szel n2t n3ról <n3 – élettelen> 

4. n1 le|szel n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
5. n1 le|szel n4t n2ből n3vel 

le|szív 
1. n1 le|szív n2t 
2. n1 le|szív n2t n3ra 
3. n1 le|szív n2t n3x1 

le|szór 
1. n1 le|szór n2t 
2. n1 le|szór n2t d 
3. n1 le|szór n2t n3ról 
4. n1 le|szór n2t n3x2 

le|szorít 
1. n1 le|szorít n2t 
2. n1 le|szorít n2t n3hoz 
3. n1 le|szorít n2t n3vel 

le|szűkít 
1. n1 le|szűkít n2t 

le|szüretel 
1. n1 le|szüretel n2t 
2. n1 le|szüretel n2t n3nként <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 
3. n1 le|szüretel n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – termő terület> 



4. n1 le|szüretel n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 

le|takar 
1. n1 le|takar n2t 
2. n1 le|takar n2t n3vel 

3. n1 le|takar n3nek _a ← n2jt 

le|takarít 
1. n1 le|takarít n2t 
2. n1 le|takarít n2t n3től <v n3> 
3. n1 le|takarít n2t n3vel 
4. n1 le|takarít n2t n3vel <n3 – anyag> 
5. n1 le|takarít n2t n3vel <n3 – eszköz> 
6. n1 le|takarít n3t n2ról 

le|tárgyal 
1. n1 le|tárgyal n2t 
2. n1 le|tárgyal n2t n3 szerint 

le|tekint 
1. n1 le|tekint n2ra 
2. n1 le|tekint s <s – kérdő> 

le|telepedik 
1. n1 le|telepedik 
2. n1 le|telepedik n2ra 

le|telepít 
1. n1 le|telepít n2t n3ra 

le|telik 
1. n1 le|telik 
2. n1 le|telik n2 óta 
3. n1 le|telik n2től kezdve 

le|tép 
1. n1 le|tép n2t 
2. n1 le|tép n2t n3ról 
3. n1 le|tép n2t n3x1 

le|tépdes 
1. n1 le|tépdes n2t 
2. n1 le|tépdes n2t n3ról 

le|térdel 
1. n1 le|térdel 

le|terít 
1. n1 le|terít n2t 



2. n1 le|terít n2t hanyatt 
3. n1 le|terít n2t hasra 
4. n1 le|terít n2t n3vel 
5. n1 le|terít n2t n3x2 

6. n1 le|terít n3nek _a ← n2jt 

le|tesz 
1. n1 le|tesz n2t 
2. n1 le|tesz n2t d 
3. n1 le|tesz n2t n3n 
4. n1 le|tesz n2t n3ra 
5. n1 le|tesz n2t n3ra <n3 – érdemjegy> 
6. n1 le|tesz n2t n3x2 
7. n1 le|tesz n2t n3x3 
8. n1 le|tesz n2t v# 

le|tisztít 
1. n1 le|tisztít n2t 
2. n1 le|tisztít n2t n3től <v n3> 
3. n1 le|tisztít n2t n3vel 
4. n1 le|tisztít n3ról n2t 
5. n1 le|tisztít n3t n2ról 

le|tör 
1. n1 le|tör n2t 
2. n1 le|tör n2t d 
3. n1 le|tör n2t n3ra 
4. n1 le|tör n2t n3vel 

5. n1 le|tör n3nek _a ← n2jt 

le|töröl 
1. n1 le|töröl n2t 
2. n1 le|töröl n2t n3ról 
3. n1 le|töröl n2t n3vel 
4. n1 le|töröl n3t 

le|törölget 
1. n1 le|törölget n2t 
2. n1 le|törölget n2t n3ról 
3. n1 le|törölget n2t n3vel 

le|ugrik 
1. n1 le|ugrik 
2. n1 le|ugrik d 
3. n1 le|ugrik magát/v d 
4. n1 le|ugrik magát/v n2x2 
5. n1 le|ugrik magát1,2,4 d 
6. n1 le|ugrik magát1,2,4 n2x1 



7. n1 le|ugrik magát2 n2n 
8. n1 le|ugrik n2x1 

le|ül 
1. n1 le|ül 
2. n1 le|ül d 
3. n1 le|ül d <d, n2x – mód, v n2> 
4. n1 le|ül n2 mellé 
5. n1 le|ül n2be 
6. n1 le|ül n2hoz 
7. n1 le|ül n2ra 
8. n1 le|ül n2x <d, n2x – mód, v n2> 
9. n1 le|ül n2x2 
10. n1 le|ül n2x3 
11. n1 le|ül v# 

le|ültet 
1. n1 le|ültet d2 n2t 
2. n1 le|ültet d3 n2t 
3. n1 le|ültet n2t 
4. n1 le|ültet n2t d 
5. n1 le|ültet n2t n3 mellé 
6. n1 le|ültet n2t n3 miatt 
7. n1 le|ültet n2t n3be 
8. n1 le|ültet n2t n3hoz 
9. n1 le|ültet n2t n3ra 
10. n1 le|ültet n2t n3ra <n3 – időtartam> 
11. n1 le|ültet n2t n3x2 
12. n1 le|ültet n2t n3ért 
13. n1 le|ültet n2t v# 
14. n1 le|ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#) mellé 
15. n1 le|ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#)hoz 
16. n1 le|ültet n3x2 n2t 
17. n1 le|ültet n3x3 n2t 

le|vág 

1. n1 le|vág n2nek _a ← n3jt 
2. n1 le|vág n2t 
3. n1 le|vág n2t <n2 – az eltávolítandó tárgy> 
4. n1 le|vág n2t n3ból <n3 – élettelen> 
5. n1 le|vág n2t n3ra 
6. n1 le|vág n2t n3ról <n3 – élettelen> 
7. n1 le|vág n2t n3vel 

8. n1 le|vág n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
9. n1 le|vág n4t n2ből n3vel 

le|vágat 
1. n1 le|vágat n2t 



2. n1 le|vágat n2t n3ra 

le|vált 
1. n1 le|vált n2t 
2. n1 le|vált n2t n3n 

le|ver 
1. n1 le|ver n2t 
2. n1 le|ver n2t d 
3. n1 le|ver n2t n3ról 
4. n1 le|ver n2t n3x2 

le|vesz 
1. n1 le|vesz n2t 
2. n1 le|vesz n2t d 
3. n1 le|vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
4. n1 le|vesz n2t n3be <n3 testrész> 
5. n1 le|vesz n2t n3től 
6. n1 le|vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
7. n1 le|vesz n2t n3x1 

le|vet 
1. n1 le|vet n2t 
2. n1 le|vet n2t d 
3. n1 le|vet n2t n3ról 
4. n1 le|vet n2t n3x2 

le|vetkőzik 
1. n1 le|vetkőzik 
2. n1 le|vetkőzik derékig 
3. n1 le|vetkőzik meztelenre 
4. n1 le|vetkőzik n2ra <n2 – ruhadarab, többnyire alsónemű, bugyi, gatya> 

le|vetkőztet 
1. n1 le|vetkőztet n2t 
2. n1 le|vetkőztet n2t derékig 
3. n1 le|vetkőztet n2t meztelenre 
4. n1 le|vetkőztet n2t n3ra <n3 – ruhadarab, többnyire alsónemű, bugyi, gatya> 
5. n’ <rablótámadás áldozatának segélykiáltása> 

le|vezet 
1. n1 le|vezet n2t 
2. n1 le|vezet n2t n3ből 
3. n1 le|vezet n2t n3n 
4. n1 le|vezet n3x2 n2t 

le|visz 
1. n1 le|visz n2t 



2. n1 le|visz n2t d 
3. n1 le|visz n2t n2x2 
4. n1 le|visz n2t n3ról 
5. n1 le|visz n2t n3ről 
6. n1 le|visz n2t n3x2 
7. n2 le|visz n1t 

le|vizsgázik 
1. n1 le|vizsgázik n2ből 
2. n1 le|vizsgázik n2ből n3nál 
3. n1 le|vizsgázik n2ből n3ra 

le|vizsgáztat 
1. n1 le|vizsgáztat n2t 
2. n1 le|vizsgáztat n2t n3ből 
3. n1 le|vizsgáztat n3t 

le|zajlik 
1. n1 le|zajlik d <d, n2 – mód> 
2. n1 le|zajlik n2x <d, n2 – mód> 

le|zár 
1. n1 le|zár n2t 

le|zuhan 
1. n1 le|zuhan 
2. n1 le|zuhan d 
3. n1 le|zuhan n2ben <n2 – ok> 
4. n1 le|zuhan n2ra 
5. n1 le|zuhan n2ról 
6. n1 le|zuhan n2től <n2 – ok> 
7. n1 le|zuhan n2x2 

le|zuhog 
1. n1 le|zuhog 
2. n1 le|zuhog d 
3. n1 le|zuhog n2x1 
4. n1 le|zuhog n2x2 

lead 
1. n1 lead d3 n2t 
2. n1 lead n2t 
3. n1 lead n2t n3 alatt 
4. n1 lead n2t n3 alatt <n3 – idő> 
5. n1 lead n2t n3nek 
6. n1 lead n2t n3nként 
7. n1 lead n2t n3ra 
8. n1 lead n2x3 n2t 



lealacsonyít 
1. n1 lealacsonyít n2t 

lealacsonyodik 
1. n1 lealacsonyodik 
2. n1 lealacsonyodik annyira hogy s 
3. n1 lealacsonyodik n2 előtt 

lealapoz 
1. n1 lealapoz n2t 

leáldozik a szerencsecsillag <vkinek> 
1. n2nek _a leáldozik a szerencsecsillag <vkinek> 

leáll 
1. n1 leáll 
2. n1 leáll n2vel 
3. n1 leáll n2x3 

leállít 
1. n1 leállít n2t 

leaszfaltoz 
1. n1 leaszfaltoz n2t 

lebarnul 
1. n1 lebarnul 
2. n1 lebarnul ara 
3. n1 lebarnul d 
4. n1 lebarnul n2x3 
5. n2nek lebarnul n1j <n1 – n2 testrésze> 

6. n2nek _a ← n1j lebarnul 

lebbent 
1. n1 lebbent n2t 

lebecsül 
1. n1 lebecsül n2t 

lebeg 
1. n1 lebeg 
2. n1 lebeg d 
3. n1 lebeg n2 mentén 
4. n1 lebeg n2ben 
5. n1 lebeg n2n át 
6. n1 lebeg n2x1 
7. n1 lebeg n2x2 
8. n1 lebeg n2x3 

9. n1 lebeg n3nek _a ← n2jx3 



lebegtet 

1. n1 lebegtet n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 
2. n1 lebegtet n2t 
3. n1 lebegtet n2t <n1 – szél> 
4. n1 lebegtet n2t n3n <n3 – többnyire élőlény, n2 n3 ruházatának része> 

5. n1 lebegtet n3n n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 

6. n1 lebegtet n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 része – haj, hajfürt, szakáll, 
sörény, …> 

lebeszél 
1. n1 lebeszél n2t 
2. n1 lebeszél n2t arról hogy s 
3. n1 lebeszél n2t arról hogy s || n1 v n2t n (s)ról 
4. n1 lebeszél n2t n3ról 
5. n1 lebeszél n3ről n2t 

lebír 
1. n1 lebír n2t 
2. n1 lebír n2t n3ben 

lebocsát 
1. n1 lebocsát n2t 
2. n1 lebocsát n2t d 
3. n1 lebocsát n2t n3x1 
4. n1 lebocsát n2t n3x2 

lebont 
1. n1 lebont n2t 

lebonyolít 
1. n1 lebonyolít n2t 

lebukik 
1. n1 lebukik 
2. n1 lebukik n2n 

lecsap 
1. n1 lecsap n2ra 

2. n1 lecsap n3nek _a ← n2jt 
3. n1 lecsap n3nek _a kezéről n2t 

lecsapja a kezéről 

1. n1 lecsapja a kezéről n3nek _a ← n2jt 

lecsendesít 
1. n1 lecsendesít n2t 

lecsöpögtet 



1. n1 lecsöpögtet 1,3,4 n2t 
2. n1 lecsöpögtet n2t 
3. n1 lecsöpögtet n2vel n3t 

lecsuk 
1. n1 lecsuk n2t 

lecsukódik 
1. n1 lecsukódik 

2. n2nek _a ← n1j lecsukódik 

lecsupaszodik <levelét, lombját lehullatja> 
1. n1 lecsupaszodik <levelét, lombját lehullatja> 

lecsúszik 
1. n1 lecsúszik 
2. n1 lecsúszik n2ig 
3. n1 lecsúszik n2ról 

ledob 
1. n1 ledob n2t 
2. n1 ledob n2t n3ról 

ledönt 
1. n1 ledönt n2t 
2. n1 ledönt n2t a lábáról 

ledörzsöl 
1. n1 ledörzsöl n2t 
2. n1 ledörzsöl n2t a ra 

leegyszerűsít <’csökkenteni igyekszik vminek a jelentőségét’> 
1. n1 leegyszerűsít <’csökkenteni igyekszik vminek a jelentőségét’> n2t 

leél 
1. n1 leél d n3ig <n3 – idő> 
2. n1 leél d n3t <n3 – idő> 
3. n1 leél mint n2 n3ig <n3 – idő> 
4. n1 leél mint n2 n3t <n3 – idő> 
5. n1 leél n2ként n3ig <n3 – idő> 
6. n1 leél n2ként n3t <n3 – idő> 
7. n1 leél n2t d 
8. n1 leél n2t mint n2 
9. n1 leél n2t n2ként 
10. n1 leél n2t n2x 
11. n1 leél n2x n3ig <n3 – idő> 
12. n1 leél n2x n3t <n3 – idő> 

leemel 



1. n1 leemel n2t 
2. n1 leemel n2t n3ról 

leenged 
1. n1 leenged 
2. n1 leenged n2t 
3. n1 leenged n2t d 
4. n1 leenged n2t n3ből 
5. n1 leenged n2t n3x1 
6. n1 leenged n2t n3x2 

leér 
1. n1 leér n2ig n3ról 
2. n1 leér n2ig n3vel 
3. n1 leér n2t 
4. n1 leér n2t n3ról 
5. n1 leér n2t n3vel 

leereszkedik 
1. n1 leereszkedik d 
2. n1 leereszkedik n2x2 

leereszt 
1. n1 leereszt 
2. n1 leereszt n2t 
3. n1 leereszt n2t n3ből 
4. n1 leereszt n2t n3ig 
5. n1 leereszt n2t n3ról 
6. n1 leereszt n2t n3x1 
7. n1 leereszt n2t n3x2 

leesik 
1. n1 leesik 
2. n1 leesik d 
3. n1 leesik n2ben <n2 – ok> 
4. n1 leesik n2ra 
5. n1 leesik n2től <n2 – ok> 
6. n1 leesik n2x2 

lefegyverez 
1. n1 lefegyverez n2t 

lefekszik 
1. n1 lefekszik 
2. n1 lefekszik aludni 
3. n1 lefekszik d <d/n2x – idő, d/n2x – idő> 
4. n1 lefekszik n2vel 
5. n1 lefekszik n2x <d/n2x – idő, d/n2x – idő> 



lefektet 
1. n1 lefektet d 
2. n1 lefektet n2t 
3. n1 lefektet n2t d 
4. n1 lefektet n2t n3 elé 
5. n1 lefektet n2t n3x2 
6. n1 lefektet n3x3 

lefektet <’hálóhelyet készít vkinek’> 
1. n1 lefektet <’hálóhelyet készít vkinek’> n2t d 
2. n1 lefektet <’hálóhelyet készít vkinek’> n2t n3x3 

lefeleltet 
1. n1 lefeleltet n2t 

lefest 
1. n1 lefest 
2. n1 lefest n2t 
3. n1 lefest n2t a színben 
4. n1 lefest n2t n3ben 
5. n1 lefest n2t n3ként 
6. n1 lefest n2t n3n 
7. n1 lefest n2t n3nek 
8. n1 lefest n2t n3nek <n3 – címzett> 

lefoglal 
1. n1 lefoglal n2jt 
2. n1 lefoglal n2t 
3. n1 lefoglal n2t n3 fejében 
4. n1 lefoglal n2t n3 miatt 
5. n1 lefoglal n2t n3nál 
6. n1 lefoglal n2t n3vel 

7. n1 lefoglal n3nek _a ← n2jt 

lefokoz 
1. n1 lefokoz n2t 

lefolyik 
1. n1 lefolyik 
2. n1 lefolyik d 
3. n1 lefolyik d <d, n2 – időpont> 
4. n1 lefolyik n2 nélkül 
5. n1 lefolyik n2ben 
6. n1 lefolyik n2x <d, n2 – időpont> 
7. n1 lefolyik n2x3 

legázol 
1. n1 legázol n2t 



2. n1 legázol n3vel n2t 

legnagyobbrészt van 
1. n1 legnagyobbrészt van 

leguggol 
1. n1 leguggol 
2. n1 leguggol d 
3. n1 leguggol d <d, n2x – mód, v n2> 
4. n1 leguggol n2be 
5. n1 leguggol n2hoz 
6. n1 leguggol n2ra 
7. n1 leguggol n2x <d, n2x – mód, v n2> 
8. n1 leguggol n2x2 
9. n1 leguggol n2x3 

legyezget 
1. n1 legyezget n2t 
2. n2 számára legyezget a conjs s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 

legyint 

1. n1 legyint n2nek _a ← n3jt 

2. n1 legyint n2t 
3. n1 legyint n2t n3vel 

legyőz 
1. n1 legyőz 
2. n1 legyőz d 
3. n1 legyőz n2ben 
4. n1 legyőz n2n 
5. n1 legyőz n2t 
6. n1 legyőz n2t n3ben 
7. n1 legyőz n2x 

legyűr 
1. n1 legyűr n2t 
2. n1 legyűr n2t n3ben 

lehagy 
1. n1 lehagy n2t 
2. n1 lehagy n2t n3ben 

lehajt 
1. n1 lehajt n2t 

lehalkít 
1. n1 lehalkít n2t 
2. n1 lehalkít n2t n3ra 
3. n1 lehalkít n2t n3vel 



lehámlik 
1. n1 lehámlik 
2. n1 lehámlik n2ról 

3. n3nek _a ← n2jról lehámlik n1 

lehangol 
1. n1 lehangol n2t 

2. n1 lehangol n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 lehangol n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

lehasít 
1. n1 lehasít n2t 
2. n1 lehasít n2t n3nek 

3. n1 lehasít n2t n3nek _a ← n4jből 
4. n1 lehasít n2t n3nek n4ből 
5. n1 lehasít n3ből n2t 

6. n1 lehasít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
7. n1 lehasít n3ról n2t 

lehel 
1. n1 lehel n2ra 

lehervad 
1. n1 lehervad 
2. n1 lehervad n2ról 

3. n3nek _a ← n2jról lehervad n1 

lehet 
1. n1 lehet a <v – cop> 
2. n1 lehet d <d, n2 – helyzet v. állapot> 
3. n1 lehet n2t 
4. n1 lehet n2x <d, n2 – helyzet v. állapot> 
5. n1 v’ corr rel s (v#) 
6. n1nek lehet v# 

lehet <többnyire tagadó mondatban> 
1. n1 nem lehet <többnyire tagadó mondatban> n2 
2. n1ből nem lehet <többnyire tagadó mondatban> n2 

lehetőséget ad 
1. n1 lehetőséget ad (arra) hogy s 
2. n1 lehetőséget ad (arra) n2nek hogy s 

lehetővé tesz 
1. n1 lehetővé tesz (azt) hogy s 
2. n1 lehetővé tesz (azt) hogy s /n3 vhat 
3. n1 lehetővé tesz (azt) n2 számára hogy s 
4. n1 lehetővé tesz n2t /n3 vhat 



lehiggaszt 
1. n1 lehiggaszt n2t 

lehorzsol 
1. n1 lehorzsol n2t 
2. n1 lehorzsol n2t n3ról 

lehúz 
1. n1 lehúz d 
2. n1 lehúz n2t 
3. n1 lehúz n2t d 
4. n1 lehúz n2t n3ról 
5. n1 lehúz n2t n3x1 
6. n1 lehúz n2t n3x2 
7. n1 lehúz n2x2 

lehúzódik 
1. n1 lehúzódik 
2. n1 lehúzódik n2ról 

3. n3nek _a ← n2jról lehúzódik n1 

leigáz 
1. n1 leigáz n2t 

leír 
1. n1 leír n2t 
2. n1 leír n2t d 
3. n1 leír n2t n3be 
4. n1 leír n2t n3ben 
5. n1 leír n2t n3ra 
6. n1 leír n2t n3ról 
7. n1 leír n2t n3x3 

8. n1 leír n3nek _a ← n2jt 

lejjebb ereszt 
1. n1 lejjebb ereszt n2t 

lejjebb vesz 
1. n1 lejjebb vesz n2t 

lejjebb visz 
1. n1 lejjebb visz n2t 

lejön 
1. n1 lejön 
2. n1 lejön n2ról 

3. n3nek _a ← n2jról lejön n1 

lekap 



1. n1 lekap n2t 
2. n1 lekap n2t <n2 – fényképezőgép> 
3. n1 lekap n2t n3ról 

lekaszál 
1. n1 lekaszál n2t 
2. n1 lekaszál n2t n3vel 
3. n1 lekaszál n2t n3ért 

lekésik 
1. n1 lekésik 
2. n1 lekésik n2ról 
3. n1 lekésik n2ról <n2 – rendezvény v. közlekedési eszköz> 

lekezel 
1. n1 lekezel n2t 

lekicsinyel 
1. n1 lekicsinyel n2t 

lekókad 

1. n1nek _a ← n2j lekókad 

lekopaszodik 
1. n1 lekopaszodik 

lekopik 
1. n1 lekopik 
2. n1 lekopik magát d 
3. n1 lekopik magát n2x2 
4. n1 lekopik n2ról 

5. n3nek _a ← n2jról lekopik n1 

lekopogtat 
1. n1 lekopogtat n2t 

lekoptat 
1. n1 lekoptat n2t 
2. n1 lekoptat n2t a ra 

leköt 
1. n1 leköt n2t 
2. n1 leköt n2t n3vel 

lekötelez 
1. n1 lekötelez n2t 
2. n1 lekötelez n2t ha s 
3. n1 lekötelez n2t n3jvel 



lektorál 
1. n1 lektorál n2t 

lekushad 
1. n1 lekushad 
2. n1 lekushad d 
3. n1 lekushad n2x2 

leküzd 
1. n1 leküzd n2t 
2. n1 leküzd n2t n3ben 

lekvároz 
1. n1 lekvároz n2t 
2. n1 lekvároz n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 lekvároz n3vel n2t <n3 – anyag> 

lel 
1. n1 lel n2t n3ben 
2. n1 v#3 n3ben 

lélegzik 
1. n1 lélegzik d 
2. n1 lélegzik n2t 
3. n1 lélegzik n2vel <n2 – mell, tüdő, …> 

lelép 
1. n1 lelép n2ról 
2. n1 lelép n2x2 

leleplez 
1. n1 leleplez (azt) (hogy) rel s 
2. n1 leleplez n2t 
3. n1 leleplez n2t d 
4. n1 leleplez n2t n3 előtt 
5. n1 leleplez n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete> 
6. n1 leleplez n2t n3x3 

leleplezésére kerül sor 
1. n1 <szobor, emlékmű> leleplezésére kerül sor 
2. n1 <szobor, emlékmű> leleplezésére kerül sor d 
3. n1 <szobor, emlékmű> leleplezésére kerül sor n2x3 
4. n1nek _a <szobor, emlékmű> leleplezésére kerül sor d 
5. n1nek _a <szobor, emlékmű> leleplezésére kerül sor n2x3 

lelepleződik 
1. n1 lelepleződik 
2. n1 lelepleződik n2 előtt 



lelkendezik 
1. n1 lelkendezik 
2. n1 lelkendezik n2ért 
3. n1 lelkendezik „s” 

lelkesedik <annak az érzésnek a hatalmában van> 
1. n1 lelkesedik <annak az érzésnek a hatalmában van, amelyet egy igen becsesnek 
tartott vmi v. vki vált ki belőle> 
2. n1 lelkesedik <annak az érzésnek a hatalmában van, amelyet egy igen becsesnek 
tartott vmi v. vki vált ki belőle> (attól) (hogy) milyen s 
3. n1 lelkesedik <annak az érzésnek a hatalmában van, amelyet egy igen becsesnek 
tartott vmi v. vki vált ki belőle> (attól) (hogy) s 
4. n1 lelkesedik <annak az érzésnek a hatalmában van, amelyet egy igen becsesnek 
tartott vmi v. vki vált ki belőle> n2től 

lelkesedik <örvend vminek, amit igen becsesnek tart> 
1. n1 lelkesedik <örvend vminek, amit igen becsesnek tart> n2ért 

lelkesít 

1. n1 lelkesít n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
2. n1 lelkesít n2t 
3. n1 lelkesít n2t n3ra 
4. n1 lelkesít n2t n3vel 

5. n1 lelkesít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

lelkesítőleg hat 
1. n1 lelkesítőleg hat n2ra 

lelket önt <vkibe> 
1. n1 lelket önt <vkibe> n2be 
2. n1 lelket önt <vkibe> n2be n3vel 

3. n1 lelket önt <vkibe> n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 

4. n1 lelket önt <vkibe> n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 

lelocsol 
1. n1 lelocsol n2t 
2. n1 lelocsol n2t n3vel 

lelő 
1. n1 lelő n2t 
2. n1 lelő n2t n3vel 

leltároz 
1. n1 leltároz n2t 

lemar 
1. n1 lemar n2t 



lemarad 
1. n1 lemarad 
2. n1 lemarad d 
3. n1 lemarad n2 mögött 
4. n1 lemarad n2 tekintetében 
5. n1 lemarad n2ben 
6. n1 lemarad n2ből 
7. n1 lemarad n2ig <n2 – idő> 
8. n1 lemarad n2ra 
9. n1 lemarad n2ról 
10. n1 lemarad n2t <n2 – idő> 
11. n1 lemarad n2t tekintve 
12. n1 lemarad n2vel 
13. n1 lemarad n2x3 

lemaradozik 
1. n1 lemaradozik 
2. n1 lemaradozik d 
3. n1 lemaradozik n2 mögött 
4. n1 lemaradozik n2ig <n2 – idő> 
5. n1 lemaradozik n2ra 
6. n1 lemaradozik n2t <n2 – idő> 
7. n1 lemaradozik n2vel 
8. n1 lemaradozik n2x3 

lemásol 
1. n1 lemásol n2t 
2. n1 lemásol n2t n3be 
3. n1 lemásol n2t n3ra 

lemegy 
1. n1 lemegy 
2. n1 lemegy d 
3. n1 lemegy n2n 
4. n1 lemegy n2ról 
5. n1 lemegy n2x1 
6. n1 lemegy n2x2 
7. n1 lemegy n2x3 

8. n3nek _a ← n2jról lemegy n1 

lemond 
1. n1 lemond arról hogy s 
2. n1 lemond n2ról 

lemos 
1. n1 lemos n2t 
2. n1 lemos n2t n3be 
3. n1 lemos n2t n3ról 



4. n2 lemos n1t 

lendít 
1. n1 lendít n2t 
2. n1 lendít n2t d 
3. n1 lendít n2t n3 felett 
4. n1 lendít n2t n3be 
5. n1 lendít n2t n3ra 
6. n1 lendít n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 lendít n2t n3x2 

lendületet ad 
1. n1 lendületet ad n2nek 

lendületet vesz 
1. n1 lendületet vesz 
2. n1 lendületet vesz n2n 

lenéz 
1. n1 lenéz n2t 
2. n1 lenéz v 

leng 
1. n1 leng 
2. n1 leng n2ben 
3. n1 leng n2ben <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
4. n1 leng n2ben <n2 – szél, hullámok> 

5. n1 leng n2jt, n1nek _ ← n2j v 
6. n1 leng n2n 
7. n1 leng n2n <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
8. n1 leng n2n <n2 – szél, hullámok> 
9. n1 leng n2től <n2 – ok> 
10. n1 leng n2x3 

11. n2nek _a ← n1j leng 

lenget 
1. n1 lenget n2jt 
2. n1 lenget n2t 

lenyel 
1. n1 lenyel n2t 
2. n1 lenyel n2t n3ért 

lenyom 
1. n1 lenyom n2t 
2. n1 lenyom n2t n3vel 

lenyugszik 



1. n1 lenyugszik 

lenyűgöz 
1. n1 lenyűgöz n2t 

2. n1 lenyűgöz n2t n3jvel || n1nek _a → n3j v n2t 
3. n1 lenyűgöz n2t n3vel 

4. n1 lenyűgöz n2t n3vel || n3nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 lenyűgöz n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 

leolvad 
1. n1 leolvad 

leolvas 
1. n1 leolvas (azt) (hogy) rel s 
2. n1 leolvas (azt) hogy s 
3. n1 leolvas (hogy) s 
4. n1 leolvas n2t 
5. n1 leolvas n2t n3ben <n3 – közeg> 
6. n1 leolvas n3ról n2t 

leomlaszt 
1. n1 leomlaszt n2t 

leoperál 

1. n1 leoperál n3nek _a ← n2jt 

leönt 
1. n1 leönt n2t 
2. n1 leönt n2t n3vel 
3. n1 leönt n3vel n2t 

lep 
1. a n1 – n3 lep n2t 
2. n1 lep n2t 
3. n1 lep n2t <n1 – többnyire természeti jelenség> 

lép 
1. n1 lép 
2. n1 lép 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 lép d 
4. n1 lép n2 alá 
5. n1 lép n2be 
6. n1 lép n2ra 
7. n1 lép n2ra <n2 – cél> 
8. n1 lép n2ra n3vel 
9. n1 lép n2ról 
10. n1 lép n2t 
11. n1 lép n2től 



12. n1 lép n2vel 
13. n1 lép n2vel <a játszma soron következő lépéséről> 
14. n1 lép n2x1 
15. n1 lép n2x2 
16. n1 lép n2x2 n3vel 

17. n1 lép n3nek _a ← n2jra 

18. n1 lép n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 
19. n1 lép v# 
20. n1 lép v# || n1 v n (v#)ra 

lép <’ráhelyezi testsúlyát’> 
1. n1 lép <’ráhelyezi testsúlyát’> n2ra <n2 – láb, mancs, n1 testrésze> 

lepecsétel 
1. n1 lepecsétel n3t 

lepénzel 
1. n1 lepénzel n2t 
2. n1 lepénzel n2t a áron 
3. n1 lepénzel n2t n3ért 

leplez 
1. n1 leplez n2t 

léptet 
1. ap n1 léptet n3 mellett 
2. n1 léptet d 
3. n1 léptet n2 mellett 
4. n1 léptet n2n 
5. n1 léptet n2x2 

léptet <nem gyalog> 
1. n1 léptet <nem gyalog> 
2. n1 léptet <nem gyalog> d 
3. n1 léptet <nem gyalog> n2hoz 
4. n1 léptet <nem gyalog> n2n 

leragaszt 
1. n1 leragaszt n2t 
2. n1 leragaszt n2t n3vel 

lerak 
1. n1 lerak d 
2. n1 lerak n2t 
3. n1 lerak n2t d 
4. n1 lerak n2t n3 elé 
5. n1 lerak n2t n3ra 
6. n1 lerak n2t n3ról 



7. n1 lerak n2t n3x2 
8. n1 lerak n3t n2ből 
9. n1 lerak n3t n2ról 
10. n1 lerak n3x3 

leráz 
1. n1 leráz magát 
2. n1 leráz n2t 

lerohan 
1. n1 lerohan n2 n3 miatt 
2. n1 lerohan n2 n3ért 
3. n1 lerohan n2t 
4. n1 lerohan n2t d 

lerombol 
1. n1 lerombol n2t 

leromlik 
1. n1 leromlik 
2. n1 leromlik n2ben 
3. n1 leromlik n2x <n2 – időszak> 

lerúg 
1. n1 lerúg n2t 
2. n1 lerúg n2t n3ról 

les 
1. n1 les hogy s 
2. n1 les n2t 
3. n1 les n2t d 
4. n1 les n2t n3vel <n3 – szem, …> 
5. n1 les n2t n3x3 
6. n1 les nehogy s 

lesújt 
1. n1 lesújt n2t 

lesül 
1. n1 lesül 
2. n1 lesül ara 
3. n1 lesül d 
4. n1 lesül n2x3 
5. n2nek lesül n1j <n1 – n2 testrésze> 

6. n2nek _a ← n1j lesül 

lesüt 
1. n1 lesüt n2t 



lesüti a szemét 
1. n2 lesüti a szemét 

lesz 
1. honnan ! n2nek lesz n1t 
2. n1 lesz 
3. n1 lesz a 
4. n1 lesz a vé 
5. n1 lesz avé 
6. n1 lesz d 
7. n1 lesz d <d, n2 – időpont> 
8. n1 lesz d d 
9. n1 lesz d n3x3 
10. n1 lesz magát n2x 
11. n1 lesz n2 
12. n1 lesz n2 <v – cop> 
13. n1 lesz n2 d 
14. n1 lesz n2 n3x3 
15. n1 lesz n2ből 
16. n1 lesz n2n 
17. n1 lesz n2nál 
18. n1 lesz n2ra 
19. n1 lesz n2vel <n1 – névm> 
20. n1 lesz n2vé 
21. n1 lesz n2x <d, n2 – időpont> 
22. n1 lesz n2x3 
23. n1 lesz n2é 
24. n1 lesz v# 
25. n1 nem lesz n2 
26. n1ből lesz n2 
27. n1ből nem lesz n2 
28. n1nek lesz n2j 
29. n2 lesz a 
30. n2 lesz n1ben 

31. n2 lesz n1nek _a ← n3jn 

32. n2j lesz n1nek _a ← n3jn 

lesz a végén 
1. n1ből lesz a végén n2 

leszaggat 
1. n1 leszaggat n2t 
2. n1 leszaggat n2t n3ról 

leszakad 
1. n1 leszakad 
2. n1 leszakad n2ról 



leszakít 
1. n1 leszakít n2t 
2. n1 leszakít n2t n3ról 

3. n1 leszakít n3nek _a ← n2jt 

4. n1 leszakít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
5. n1 leszakít n3ról n2t 

leszáll 
1. n1 leszáll 
2. n1 leszáll d 
3. n1 leszáll magát d 
4. n1 leszáll magát n2x2 
5. n1 leszáll n2 felett 
6. n1 leszáll n2n 
7. n1 leszáll n2ról 
8. n1 leszáll n2vel 
9. n1 leszáll n2vel d 
10. n1 leszáll n2vel n3n 
11. n1 leszáll n2vel n3ra 
12. n1 leszáll n2vel n3x3 
13. n1 leszáll n2x1 
14. n1 leszáll n2x2 
15. n1 leszáll n3x3 

leszáll <vkiről> 
1. n1 leszáll <vkiről> n2ról 

leszállít 
1. n1 leszállít n2t 
2. n1 leszállít n2t d 
3. n1 leszállít n2t n3n 
4. n1 leszállít n2t n3ra 
5. n1 leszállít n2t n3ról 
6. n1 leszállít n2t n3vel 
7. n1 leszállít n2t n3x3 

leszámol 
1. n1 leszámol n2t 
2. n1 leszámol n2vel 
3. n1 leszámol n2vel n3ért 
4. n1 leszámol 

leszavaz 
1. n1 leszavaz n2t 

leszed 
1. n1 leszed n2t 
2. n1 leszed n2t közvetlen közelről 



3. n1 leszed n2t n3ról 
4. n1 leszed n2t n3vel 
5. n1 leszed n3ról n2t 

leszerel 
1. n1 leszerel n2 alapján 
2. n1 leszerel n2 miatt 
3. n1 leszerel n2t 
4. n1 leszerel n2t n3ért 

leszívat 
1. n1 leszívat n2t 
2. n1 leszívat n2t n3be 
3. n1 leszívat n2t n3ből 

leszokik 
1. n1 leszokik n2ról 

leszorít 
1. n1 leszorít n2t 
2. n1 leszorít n2t d 
3. n1 leszorít n2t n3ról 
4. n1 leszorít n2t n3vel 
5. n1 leszorít n2t n3x2 

letartóztat 
1. n1 letartóztat n2t 
2. n1 letartóztat n2t n3 miatt 
3. n1 letartóztat n2t n3nál 
4. n1 letartóztat n2t n3ért 

letaszít 
1. n1 letaszít n2t n3ról 

letép 
1. n1 letép n2t 
2. n1 letép n2t n3ról 

3. n1 letép n3nek _a ← n2jt 

4. n1 letép n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
5. n1 letép n3ról n2t 

leteper 
1. n1 leteper n2t 
2. n1 leteper n2t n3ben 

letér 
1. n1 letér n2ról 
2. n1 letér n2x2 



letérdeltet 
1. n1 letérdeltet n2t 
2. n1 letérdeltet n2t d 
3. n1 letérdeltet n2t n2x2 
4. n1 letérdeltet n2t n3x2 
5. n1 letérdeltet n3ra n2t 

leterít 
1. n1 leterít n2t 
2. n1 leterít n2t d 
3. n1 leterít n2t n3ra 
4. n1 leterít n2t n3ról 
5. n1 leterít n2t n3vel 
6. n1 leterít n2t n3x2 

letérít 
1. n1 letérít n2t n3vel 
2. n1 letérít n3ról n2t 

létesít 
1. n1 létesít n2t 
2. n1 létesít n2t n3ből 
3. n1 létesít n2t n3n 
4. n1 létesít n2t n3x3 

létesül 
1. n1 létesül 
2. n1 létesül d 
3. n1 létesül n2x3 

letesz 
1. n1 letesz d 
2. n1 letesz n2t 
3. n1 letesz n2t d 
4. n1 letesz n2t n3 elé 
5. n1 letesz n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
6. n1 letesz n2t n3x1 
7. n1 letesz n2t n3x2 
8. n1 letesz n3x3 

leteszi a kabátját 
1. n1 leteszi a kabátját 

létezik 
1. n1 létezik 
2. n1 létezik d 
3. n1 létezik magát 



4. n1 létezik magát n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
5. n1 létezik magát n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
6. n1 létezik n2 számára 
7. n1 létezik n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
8. n1 létezik n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
9. n1 létezik n2x3 

letilt 
1. n1 letilt n2t 

letol 
1. n1 letol n2t 
2. n1 letol n2t n3ig 
3. n1 letol n2t n3ról 
4. n1 letol n2t n3vel 
5. n1 letol n2t n3ért 

letör 
1. n1 letör n2t 
2. n1 letör n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
3. n1 letör n2t n3vel 

4. n1 letör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 része> 

letöri vkinek a szarvát 
1. n1 letöri vkinek a szarvát 

letörik 
1. n1 letörik 
2. n1 letörik n2ről <n1 – többnyire n2 eleme, része> 
3. n1 letörik n2től <n2 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j letörik <n1 – n2 összetevője> 

letöröl 
1. n1 letöröl n2t 
2. n1 letöröl n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 
3. n1 letöröl n2t n3ról 

létrehoz 
1. n1 létrehoz n2t 
2. n1 létrehoz n2t d 
3. n1 létrehoz n2t n3ből 

4. n1 létrehoz n2t n3ből ⇔~ n1 v n3t n2be 
5. n1 létrehoz n2t n3x3 

létrejön 
1. n1 létrejön 
2. n1 létrejön d 
3. n1 létrejön n2ből 



4. n1 létrejön n2x3 
5. n2ben létrejön n1 
6. n2nek létrejön n1j 
7. n2nek n1j létrejön 

letud 
1. n1 letud n2t n3vel 

letűr 
1. n1 letűr n2t 
2. n1 letűr n2t n3ig 
3. n1 letűr n2t n3ról 

leül 
1. n1 leül 
2. n1 leül d 
3. n1 leül n2x2 

<egy kicsit> leül 
1. n1 <egy kicsit> leül d <d, n2 – idő> 
2. n1 <egy kicsit> leül n2x <d, n2 – idő> 

leülepszik 
1. n1 leülepszik n2ra 

leüt 
1. n1 leüt n2t 

2. n1 leüt n3nek _a ← n2jt 
3. n1 leüt n3nek _a kezéről n2t 

levág 
1. n1 levág n2t 

2. n1 levág n3nek _a ← n2jt 

3. n1 levág n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

levágat 
1. n1 levágat n2t 
2. n1 levágat n2t n3ból <n3 – élettelen> 
3. n1 levágat n2t n3ról <n3 – élettelen> 

4. n1 levágat n3nek _a ← n2jt 

5. n1 levágat n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
6. n1 levágat n4t n2ből n3vel 

leválaszt 
1. n1 leválaszt n2t 
2. n1 leválaszt n2t n3től 
3. n1 leválaszt n2t n3vel 
4. n1 leválaszt n3ról n2t 



leválik 
1. n1 leválik 
2. n1 leválik n2ról 

3. n2nek _a ← n1j leválik 

levált 
1. n1 levált n2t 
2. n1 levált n2t a posztról 
3. n1 levált n2t n3ből 
4. n1 levált n2t n3ról 
5. n1 levált n2t n3től 
6. n1 levált n3 miatt n2t 
7. n1 levált n3ből n2t 
8. n1 levált n3ért n2t 

levelez 
1. n1 levelez<n1 – többes> 
2. n1 levelez n2vel 
3. n1 levelez n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 levelez n2vel n3ról 

lever 
1. n1 lever n2t 
2. n1 lever n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
3. n1 lever n2t n3ra 
4. n1 lever n2t n3ról 
5. n1 lever n2t n3vel 

6. n1 lever n3nek _a ← n2jt 

7. n1 lever n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 része> 

leverdes 
1. n1 leverdes n2t 
2. n1 leverdes n2t n3ra 
3. n1 leverdes n2t n3ról 
4. n1 leverdes n2t n3vel 

levesz 
1. n1 levesz n2t 
2. n1 levesz n2t d 
3. n1 levesz n2t n3ből 
4. n1 levesz n2t n3ról 
5. n1 levesz n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
6. n1 levesz n2t n3től 
7. n1 levesz n2t n3vel 
8. n1 levesz n2t n3x1 
9. n1 levesz n2t n3x2 
10. n1 levesz n3ról n2t 



11. n1 levesz n3t n2ról 

levesz <’lefényképez’> 
1. n1 levesz <’lefényképez’> n2t 
2. n1 levesz <’lefényképez’> n2t n3vel 

levesz a lábáról 
1. n1 levesz a lábáról 
2. n1 levesz a lábáról n2t 
3. n1 levesz a lábáról n2t n3nek az árán 
4. n1 levesz a lábáról n2t n3vel 

leveszi a fedőt 
1. n1 leveszi a fedőt n2ról 

levet 
1. n1 levet n2t 
2. n1 levet n2t n3ról 

levezet 
1. n1 levezet (azt) (hogy) rel s 
2. n1 levezet n2t 
3. n1 levezet n2t n3ből 

leviaszoz 
1. n1 leviaszoz n2t 

levisz 
1. n1 levisz n2t 
2. n1 levisz n2t n3ra 
3. n1 levisz n2t n3ról 
4. n1 levisz n2t n3vel 

levon 
1. n1 levon (azt) (hogy) rel s 
2. n1 levon n2t 
3. n1 levon n2t n3 miatt 
4. n1 levon n2t n3ből 
5. n1 levon n2t n3ből n4 miatt 
6. n1 levon n2t n3ből n4ért 
7. n1 levon n2t n3től 
8. n1 levon n2t n3től n4 miatt 
9. n1 levon n2t n3től n4ért 
10. n1 levon n2t n3x1 
11. n1 levon n2t n3x2 
12. n1 levon n3t 

levonul 
1. n1 levonul 



2. n1 levonul d 
3. n1 levonul d, n2x – időpont 
4. n1 levonul n2n 
5. n1 levonul n2n keresztül 
6. n1 levonul n2n át 
7. n1 levonul n2ra 
8. n1 levonul n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
9. n1 levonul n2x d, n2x – időpont 
10. n1 levonul n2x1 
11. n1 levonul n2x2 
12. n1 levonul n3ra <n2 – távolság> 

lezajlik 
1. n1 lezajlik 
2. n1 lezajlik d 
3. n1 lezajlik d <d, n2 – időpont> 
4. n1 lezajlik n2 nélkül 
5. n1 lezajlik n2ben 
6. n1 lezajlik n2x <d, n2 – időpont> 
7. n1 lezajlik n2x3 

lezár 
1. n1 lezár n3vel n2t 

lezúdul 
1. n1 lezúdul 
2. n1 lezúdul d 
3. n1 lezúdul n2n 
4. n1 lezúdul n2x1 
5. n1 lezúdul n2x2 

likvidál 
1. n1 likvidál n2t 
2. n1 likvidál n2t n3vel 

lóbál 
1. n1 lóbál n2t 

lobban 
1. n1 lobban 

lobog 
1. n1 lobog 
2. n1 lobog n2 alatt 
3. n1 lobog n2ben <n2 – főleg hideg> 
4. n1 lobog n2től 
5. n1 lobog n2től <n2 – ok> 
6. n1 lobog n3n <n2 – főleg hideg> 



lobog <’felhevült állapotban van’> 
1. n1 lobog <’felhevült állapotban van’> 

lobogtat 

1. n1 lobogtat n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 
2. n1 lobogtat n2t 
3. n1 lobogtat n2t <n1 – szél> 
4. n1 lobogtat n2t n3n <n3 – többnyire élőlény, n2 n3 ruházatának része> 

5. n1 lobogtat n3n n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 

6. n1 lobogtat n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 része – haj, hajfürt, szakáll, 
sörény, …> 

locsog 
1. n1 locsog arról hogy s 
2. n1 locsog arról hogy s n3nek 
3. n1 locsog azt hogy s 
4. n1 locsog azt hogy s n3nek 
5. n1 locsog n2ról 

6. n1 locsog n2ról ⇔~ n1 v hogy s (n2) 
7. n1 locsog n2ról n3nek 
8. n1 locsog n2t 

lódul 
1. n1 lódul 
2. n1 lódul d 
3. n1 lódul n2n 
4. n1 lódul n2x1 
5. n1 lódul n2x2 

lóg 
1. n1 lóg d 
2. n1 lóg n2n 
3. n1 lóg n2x2 
4. n1 lóg n2x3 

lógat 
1. n1 lógat n2t 
2. n1 lógat n2t n3ra 

lógáz 
1. n1 lógáz n2t 

lomtalanít 
1. n1 lomtalanít n2t 
2. n1 lomtalanít n2t n3től <v n3> 
3. n1 lomtalanít n2t n3vel 
4. n1 lomtalanít n3t n2ról 



lop 
1. n1 lop n2t 
2. n1 lop n2t d 
3. n1 lop n2t n3től 
4. n1 lop n2t n3x1 
5. n1 lop n2t n3x2 
6. n1 lop n2t n3x3 

7. n1 lop n3nek _a ← n2jt 

lopkod 
1. n1 lopkod n2t 
2. n1 lopkod n2t d 
3. n1 lopkod n2t n3től 
4. n1 lopkod n2t n3x1 

5. n1 lopkod n3nek _a ← n2jt 

lót-fut 
1. n1 lót-fut 
2. n1 lót-fut d 
3. n1 lót-fut n2ben 
4. n1 lót-fut n2n 
5. n1 lót-fut n2x1 n3x2 
6. n1 lót-fut n2x2 
7. n1 lót-fut n2x3 

lovagol 
1. n1 lovagol 
2. n1 lovagol d 
3. n1 lovagol n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
4. n1 lovagol n2n keresztül 
5. n1 lovagol n2n át 
6. n1 lovagol n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
7. n1 lovagol n2x2 

lő 
1. n1 lő 
2. n1 lő d 
3. n1 lő n2 felé <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
4. n1 lő n2ből 
5. n1 lő n2ből <n1 – személy, n2 – eszköz> 
6. n1 lő n2ra 
7. n1 lő n2ra <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
8. n1 lő n2t 
9. n1 lő n2t <n2, ill. n1 a helyét változtatja v. n2-t mint felületet értelmezzük> 
10. n1 lő n2t n3be 
11. n1 lő n2t n3ből 
12. n1 lő n2t n3ra 
13. n1 lő n2t n3ról 



14. n1 lő n2t n3vel 
15. n1 lő n2t n3vel <n3 – fegyver> 
16. n1 lő n2t n3vel <n3 – lőszer> 
17. n1 lő n2vel 
18. n1 lő n2vel n3t 
19. n1 lő n2x2 

20. n1 lő n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
21. n1 lő n3t 
22. n1 lő n3t n2be <n2 – n3 testrésze> 
23. n1 lő n3t n2n <n2 – n3 testrésze> 

lő <lőfegyver működik> 
1. n1 lő <lőfegyver működik> 
2. n1 lő <lőfegyver működik> n2ra 
3. n1 lő <lőfegyver működik> n2t 
4. n1 lő <lőfegyver működik> n2vel 
5. n1 lő <lőfegyver működik> n2x2 

6. n1 lő <lőfegyver működik> n3nek _a ← n2jbe 
7. n1 lő <lőfegyver működik> n3t n2be 
8. n1 lő <lőfegyver működik> n3t n2n 

lök 
1. n1 lök n2be 
2. n1 lök n2n 
3. n1 lök n2t 
4. n1 lök n2t d 
5. n1 lök n2t d n4vel 
6. n1 lök n2t n2ról 
7. n1 lök n2t n2x2 
8. n1 lök n2t n3be 
9. n1 lök n2t n3n 

10. n1 lök n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
11. n1 lök n2t n3ról n4vel 
12. n1 lök n2t n3től 
13. n1 lök n2t n3vel 
14. n1 lök n2t n3x1 
15. n1 lök n2t n3x2 
16. n1 lök n2t n3x2 n4vel 
17. n1 lök n3nek n2t 
18. n1 lök n3x2 n2t 

lökdös 
1. n1 lökdös n2be 
2. n1 lökdös n2n 
3. n1 lökdös n2t 
4. n1 lökdös n2t d 
5. n1 lökdös n2t n3jvel 



6. n1 lökdös n2t n3n 
7. n1 lökdös n2t n3vel 
8. n1 lökdös n2t n3x2 
9. n1 lökdös n3t n2vel 
10. n1 lökdös n3x2 n2t 

lökdösődik 
1. n1 lökdösődik 
2. n1 lökdösődik d 
3. n1 lökdösődik n2x3 

lökődik 
1. n1 lökődik 
2. n1 lökődik n2n 

lötyög 
1. n1 lötyög n2n 
2. n1 lötyög n2x3 

lövell 
1. n1 lövell 
2. n1 lövell d 
3. n1 lövell n2ben 
4. n1 lövell n2t 
5. n1 lövell n2t n3n 
6. n1 lövell n2x1 
7. n1 lövell n2x2 

lövöldöz 
1. n1 lövöldöz 
2. n1 lövöldöz d 
3. n1 lövöldöz n2 felé <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
4. n1 lövöldöz n2ből 
5. n1 lövöldöz n2ra <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
6. n1 lövöldöz n2t <n2, ill. n1 a helyét változtatja v. n2-t mint felületet értelmezzük> 
7. n1 lövöldöz n2vel 
8. n1 lövöldöz n2x2 

9. n1 lövöldöz n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
10. n1 lövöldöz n3t n2be <n2 – n3 testrésze> 
11. n1 lövöldöz n3t n2n <n2 – n3 testrésze> 

lusta 
1. n1 lusta a 
2. n1 lusta a v# 

lüktet 
1. n1 lüktet 
2. n1 lüktet n2ben 



3. n1 lüktet n2x3 

4. n1 lüktet n3nek _a ← n2jben 
5. n2 lüktet n1(j)ben <n2 – valami> 
6. n2nek _a n1j lüktet<n1 többnyire n2 része, szerve> 

7. n2nek a ← n1j lüktet 
  



M 
madarászik 

1. n1 madarászik 
2. n1 madarászik n2t n3ben 
3. n1 madarászik n2t v 
4. n1 madarászik n3vel 
5. n1 madarászik v 

maga mögé utasít 
1. n1 maga mögé utasít n2t 
2. n1 maga mögé utasít n2t n3ben 

magában foglal 
1. n1 magában foglal magába(n) n2t 

magáévá tesz 
1. n1 magáévá tesz n2t 

magához ragad 
1. n1 magához ragad n2t 

magához vesz 
1. n1 magához vesz n2t 

magának követel 
1. n1 magának követel n2t 

magasabb beosztásba helyez 
1. n1 magasabb beosztásba helyez n2t 

magasabbra állít 
1. n1 magasabbra állít n2t 
2. n1 magasabbra állít n2t n3vel 

magasodik 
1. n1 magasodik 
2. n1 magasodik d 
3. n1 magasodik n2 felett 
4. n1 magasodik n2x2 
5. n1 magasodik n2x3 

magával ragad 
1. n1 magával ragad n2t 

magával| sodor 



1. n1 magával| sodor (magával) n2t d 
2. n1 magával| sodor (magával) n2t n3x2 
3. n1 magával| sodor magával n2t 
4. n1 magával| sodor n2t 

magáz 
1. n1 magáz n2t 

magoz 
1. n1 magoz n2t 
2. n1 magoz n2t n3től 
3. n1 magoz n2t n3vel 

magyaráz 
1. n1 magyaráz 
2. n1 magyaráz (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 magyaráz (azt) hogy s n3nek 
4. n1 magyaráz (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 magyaráz (hogy) s n3nek 
6. n1 magyaráz n2 n3nek 
7. n1 magyaráz n2ből 
8. n1 magyaráz n2nek (azt) (hogy) rel s 
9. n1 magyaráz n2nek (azt) hogy s 
10. n1 magyaráz n2nek s 
11. n1 magyaráz n2nek „s” 
12. n1 magyaráz n2ra 
13. n1 magyaráz n2ról 
14. n1 magyaráz n2t 
15. n1 magyaráz n2t n3ben 
16. n1 magyaráz n2t n3nek 
17. n1 magyaráz n2t n3ra <n3 – a nyelv neve> 
18. n1 magyaráz n2t n3vel 
19. n1 v(azt) (hogy) rel s 
20. n1 v(azt) hogy s 

magyarázatát adja 
1. n1 n2nek _a magyarázatát adja 

magyarázgat 
1. n1 magyarázgat (azt) (hogy) rel s n3nek 
2. n1 magyarázgat (azt) hogy s n3nek 
3. n1 magyarázgat (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 magyarázgat (hogy) s n3nek 
5. n1 magyarázgat n2 n3nek 
6. n1 magyarázgat n2nek (azt) (hogy) rel s 
7. n1 magyarázgat n2nek (azt) hogy s 
8. n1 magyarázgat n2nek s 
9. n1 magyarázgat n2nek „s” 



10. n1 magyarázgat n2t 
11. n1 magyarázgat n2t n3nek 
12. n1 v(azt) (hogy) rel s 
13. n1 v(azt) hogy s 

makacsul ragaszkodik 
1. n1 makacsul ragaszkodik magát 
2. n1 makacsul ragaszkodik n2hoz 

mar 
1. n1 mar n2be 
2. n1 mar n2jt 
3. n1 mar n2t 
4. n1 mar n2t n3 miatt 
5. n1 mar n2t n3ért 

6. n1 mar n3nek _a ← n2jt 

7. n1 mar n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
8. n1j mar 

9. n2nek _a ← n1j mar 

már ott sincs 
1. n1 már ott sincs 
2. n1nek már ott sincs 

marad 
1. n1 marad 
2. n1 marad a 
3. n1 marad d 
4. n1 marad d <d, n2 – idő> 
5. n1 marad d <d, n2 – időtartam> 
6. n1 marad d <n2, d – idő> 
7. n1 marad d v# 
8. n1 marad d v# || n1 v d n (v#)ra <egyes v#-k esetében> 
9. n1 marad d3 
10. n1 marad egyedül 
11. n1 marad magát n2x 
12. n1 marad n2 
13. n1 marad n2 között 
14. n1 marad n2 mellett 
15. n1 marad n2 mögött 
16. n1 marad n2 nélkül 
17. n1 marad n2 után 
18. n1 marad n2ben 
19. n1 marad n2ben <n2 – emlékezet, lélek, szív, …> 
20. n1 marad n2ből 
21. n1 marad n2ig 
22. n1 marad n2ig <d, n2 – időtartam> 
23. n1 marad n2jben <n2 – szív, lélek, …> 



24. n1 marad n2n 
25. n1 marad n2nál 
26. n1 marad n2ra 
27. n1 marad n2ra <n2 – időtartam> 
28. n1 marad n2ra d <n2 – cél> 
29. n1 marad n2ra n3től 
30. n1 marad n2t <d, n2 – időtartam> 
31. n1 marad n2vel 
32. n1 marad n2x 
33. n1 marad n2x <d, n2 – idő> 
34. n1 marad n2x <n2, d – idő> 
35. n1 marad n2x2 
36. n1 marad n2x3 
37. n1 marad n2é 

38. n1 marad n3nek _a ← n2jben 

39. n1 marad n3nek _a ← n2jben <n2 – fej, emlékezet, ész> 
40. n1 marad n3x3 
41. n1 n2ben marad<n2 – személy> 
42. n1 nem marad mint v# 
43. n1 nem marad n2 számára mint n3 
44. n1 nem marad n2 számára v# 
45. n1 nem marad n2nek mint n3 
46. n1 nem marad n2nek v# 

47. n2nek ← n1j marad 
48. n2nek marad n1j 

49. n2nek _a ← n1j marad 
50. n2nek n1j marad<n2 – személy> 

maraszt 
1. n1 maraszt d n2t n3ra <n3 – időtartam> 
2. n1 maraszt d n3ra <n3 – cél> 
3. n1 maraszt n2t 
4. n1 maraszt n2t d 
5. n1 maraszt n2t d n3 számára 
6. n1 maraszt n2t d n3nek 
7. n1 maraszt n2t d v# 
8. n1 maraszt n2t d v# || n1 v n2t d (v#)ra <néhány v# esetében> 
9. n1 maraszt n2t n3x3 
10. n1 maraszt n4x3 n2t n3ra <n3 – időtartam> 

marasztal 
1. n1 marasztal n2t 
2. n1 marasztal n2t n3jnál fogva 
3. n1 marasztal n2t n3vel 

marcangol 
1. n1 marcangol n2t 



mardos 
1. n1 mardos 
2. n1 mardos n2t 

markába kaparint 
1. n1 markába kaparint n2t 

másol 
1. n1 másol n2ra 
2. n1 másol n2t 
3. n1 másol n2t d 
4. n1 másol n2t n2x1 
5. n1 másol n2t n2x2 
6. n1 másol n2t n3be 
7. n1 másol n2t n3ra 
8. n1 másol n2t n3ról 

másolatot készít 
1. n1 másolatot készít n2n 
2. n1 másolatot készít n2ról 
3. n1 másolatot készít n2vel 

maszatol 
1. n1 maszatol 
2. n1 maszatol n2t 
3. n1 maszatol n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 maszatol n3vel n2t <n3 – anyag> 

mászik 
1. n1 mászik 
2. n1 mászik d 
3. n1 mászik d <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
4. n1 mászik d n3n 
5. n1 mászik hogy s 
6. n1 mászik n2 között 
7. n1 mászik n2 mellett 
8. n1 mászik n2 mentén 
9. n1 mászik n2 át 
10. n1 mászik n2n 
11. n1 mászik n2n <n2 – has, oldal, térd, d – négykézláb> 
12. n1 mászik n2n keresztül 
13. n1 mászik n2n át 
14. n1 mászik n2t 
15. n1 mászik n2x1 
16. n1 mászik n2x2 
17. n1 mászik n2x2 n3n 
18. n1 mászik n2x3 
19. n1 mászik n2ért <n2 – cél> 



20. n1 mászik v# 
21. n1 vn2x1 n3y2 

mászkál 
1. n1 mászkál 
2. n1 mászkál d 
3. n1 mászkál n2 x3 
4. n1 mászkál n2ben 
5. n1 mászkál n2n 
6. n1 mászkál n2x1 n3y2 
7. n1 mászkál n2x2 
8. n1 mászkál n2x3 

matricázik 
1. n1 matricázik 
2. n1 matricázik n2t n3ra 

mázol 
1. n1 mázol 
2. n1 mázol n2t 

mázolgat 
1. n1 mázolgat 
2. n1 mázolgat n2t 

meg|ad 
1. n1 meg|ad n2nek (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|ad n2t n3nek 
3. n1 meg|ad n3nek n2t 

meg|adatik 
1. n1 meg|adatik n2nek 
2. n1 meg|adatik n2nek (az) hogy s 

meg|ágyaz 
1. n1 meg|ágyaz n2nek 
2. n1 meg|ágyaz n2nek n3x3 

meg|akadályoz 
1. n1 meg|akadályoz 
2. n1 meg|akadályoz n2t 
3. n1 meg|akadályoz n2t n3ben 

4. n1 meg|akadályoz n2t n3ben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 
5. n1 meg|akadályoz n2t n3ben <n3 – n2 cselekedete> 

6. n1 meg|akadályoz n2t n3jben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

7. n1 meg|akadályoz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
8. n1 meg|akadályoz n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
9. n1 meg|akadályoz n2t v#, n1 v n2t (v#)ben 



meg|alakít 
1. n1 meg|alakít n2t 
2. n1 meg|alakít n2t n3ből 

meg|alapít 
1. n1 meg|alapít n2t 
2. n1 meg|alapít n2t n3ből 

meg|alapoz 
1. n1 meg|alapoz n2t 
2. n1 meg|alapoz n3vel n2t 

meg|alkot 
1. n1 meg|alkot n2t 
2. n1 meg|alkot n2t n3ből 

meg|áll 
1. n1 meg|áll 
2. n1 meg|áll n2t 

meg|alszik 
1. n1 meg|alszik 
2. n1 meg|alszik d 
3. n1 meg|alszik n2x3 

meg|árt 
1. n1 meg|árt n2nek 

meg|átkoz 
1. n1 meg|átkoz n2t 
2. n1 meg|átkoz n2t n3ért 

meg|bán 
1. n1 meg|bán (azt) conj s <conj – hogy, ha> 
2. n1 meg|bán n2t 
3. n1 meg|bán n2t || n1 v (azt) conj s (n2) <néhány n2 esetében> 

meg|becsül 
1. n1 meg|becsül n2t 
2. n1 meg|becsül n2t n3ben <n3 – mértékegység> 
3. n1 meg|becsül n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
4. n1 meg|becsül n2t n3vel <n3 – mérőeszköz> 
5. n1 meg|becsül n2t szemre 

meg|béklyóz 
1. n1 meg|béklyóz n2t 

meg|billent 
1. n1 meg|billent n2t 



meg|birkózik 
1. n1 meg|birkózik n2vel 

meg|bírságol 
1. n1 meg|bírságol n2t 
2. n1 meg|bírságol n2t n3ra 
3. n1 meg|bírságol n2t n3ért 

meg|borotvál 
1. n1 meg|borotvál n2t 
2. n1 meg|borotvál n2t n3vel 

3. n1 meg|borotvál n3nek _a ← n2jt 

meg|bújik 
1. n1 meg|bújik 
2. n1 meg|bújik a felszín alatt 
3. n1 meg|bújik n2 mögött 
4. n1 meg|bújik n2ben 
5. n1 meg|bújik n2x2 
6. n1 meg|bújik n2x3 

meg|büntet 
1. n1 meg|büntet n2t 
2. n1 meg|büntet n2t n3ra 
3. n1 meg|büntet n2t n3vel 
4. n1 meg|büntet n2t n3ért 
5. n1 meg|büntet n2t úgy rel s 

meg|cáfol 
1. n1 meg|cáfol n2t 
2. n1 meg|cáfol n2t n3vel 

meg|cibál 
1. n1 meg|cibál n2t 
2. n1 meg|cibál n2t n3jnél fogva 
3. n1 meg|cibál n2t n3vel 

meg|csal 
1. n1 meg|csal 
2. n1 meg|csal n2t 
3. n1 meg|csal n2t n3vel 

meg|csap 
1. n1 meg|csap n2t 
2. n1 meg|csap n2t n2be 

meg|csapkod 

1. n1 meg|csapkod n2nek _a ← n3jt 



2. n1 meg|csapkod n2nek _a ← n3jt <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát 
felületként értelmezzük> 

3. n1 meg|csapkod n2nek _a ← n4jt n3vel 

meg|csillan 
1. n1 meg|csillan 
2. n1 meg|csillan a napon 
3. n1 meg|csillan n2ben 
4. n1 meg|csillan n2nek a fényében 
5. n1 meg|csillan n2vel 
6. n1 meg|csillan n2x3 

7. n1 meg|csillan n2x3 ⇔~ n2 v n1től 

meg|csinál 
1. n1 meg|csinál n2t 
2. n1 meg|csinál n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
3. n1 meg|csinál n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 

meg|csináltat 
1. n1 meg|csináltat n2t 
2. n1 meg|csináltat n2t d 
3. n1 meg|csináltat n2t n3 számára 
4. n1 meg|csináltat n2t n3n 
5. n1 meg|csináltat n2t n3nek 
6. n1 meg|csináltat n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy 
része> 
7. n1 meg|csináltat n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy 
része> 
8. n1 meg|csináltat n2t n3x3 
9. n1v n2t d <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 
10. n1v n2t n3x3 <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 

meg|csókol 
1. n1 meg|csókol n2t 
2. n1 meg|csókol n2t n3n 

3. n1 meg|csókol n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

meg|csuszamlik 
1. n1 meg|csuszamlik n2 alatt 

meg|csúszik 
1. n1 meg|csúszik 
2. n1 meg|csúszik n2 alatt 
3. n1 meg|csúszik n2n 
4. n1 meg|csúszik n2ról 

meg|darál 
1. n1 meg|darál n2t 



2. n1 meg|darál n2t n3ben 
3. n1 meg|darál n2t n3n 
4. n1 meg|darál n2t n3x3 

meg|dermed 
1. n1 meg|dermed 
2. n1 meg|dermed n2ben <n2 – ok> 

meg|dicsér 
1. n1 meg|dicsér n2t 
2. n1 meg|dicsér n2t n3ben <n2 – n3 tulajdonsága> 

3. n1 meg|dicsér n2t n3ért ⇔~ n1 v n2nek _a n3jt 
4. n1 meg|dicsér n2t n3ért <n3 – n2 tulajdonsága> 
5. n1 meg|dicsér n2t „s” 

meg|dob 
1. n1 meg|dob n2t n3vel 

meg|dobál 
1. n1 meg|dobál n2t 
2. n1 meg|dobál n2t n3vel 
3. n1 meg|dobál n2vel n3t 

meg|döf 

1. n1 meg|döf n2nek _a ← n3jt 
2. n1 meg|döf n2t 
3. n1 meg|döf n2t n3be 
4. n1 meg|döf n2t n3vel 

meg|dönt 
1. n1 meg|dönt n2t 

meg|dördül 
1. n1 meg|dördül 

meg|duzzad 
1. n1 meg|duzzad 

meg|ebédel 
1. n1 meg|ebédel 
2. n1 meg|ebédel d 
3. n1 meg|ebédel d <d, n2 – idő> 
4. n1 meg|ebédel n2x <d, n2 – idő> 
5. n1 meg|ebédel n2x3 

meg|ebédeltet 
1. n1 meg|ebédeltet n3t 

meg|egyezik 



1. n1 meg|egyezik<n1 – többes> 
2. n1 meg|egyezik n2ben 
3. n1 meg|egyezik n2vel 

4. n1nek _a ← n2j meg|egyezik 

5. n1nek _a ← n2j meg|egyezik<n1 – személy, n2 – vélemény, meggyőződés, nézet …> 

6. n1nek _a ← n2j meg|egyezik n3nek _a ← n2jvel 

7. n1nek _a ← n2j meg|egyezik n3nek _a ← n2jvel || ! n1nek _a és n3nek _a ← n2j v 

meg|él 
1. n1 meg|él d n3ig <n3 – idő> 
2. n1 meg|él d n3t <n3 – idő> 
3. n1 meg|él mint n2 n3ig <n3 – idő> 
4. n1 meg|él mint n2 n3t <n3 – idő> 
5. n1 meg|él n2ből 
6. n1 meg|él n2ig <n2 – idő> 
7. n1 meg|él n2ként n3ig <n3 – idő> 
8. n1 meg|él n2ként n3t <n3 – idő> 
9. n1 meg|él n2t <n2 – idő> 
10. n1 meg|él n2t d 
11. n1 meg|él n2t mint n2 
12. n1 meg|él n2t n2ként 
13. n1 meg|él n2t n2x 
14. n1 meg|él n2t n3 <n3 – mód> 
15. n1 meg|él n2x n3ig <n3 – idő> 
16. n1 meg|él n2x n3t <n3 – idő> 

meg|élesít 
1. n1 meg|élesít n2t 
2. n1 meg|élesít n2t n3n <n3 – mozdulatlan tárgy> 
3. n1 meg|élesít n2t n3n <n3 – rögzített eszköz> 
4. n1 meg|élesít n2t n3vel <n3 – mozgó eszköz> 

meg|előz 
1. n1 meg|előz n2t 

meg|emel 
1. n1 meg|emel n2t 
2. n1 meg|emel n2t n3 felett 
3. n1 meg|emel n2t n3ra 
4. n1 meg|emel n2t n3ra <n3 – cél> 
5. n1 meg|emel n2t n3vel 

meg|említ 
1. n1 meg|említ (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|említ (azt) hogy s 
3. n1 meg|említ n2t 
4. n1 meg|említ n2t <n2 – név v. olyan vmi, aminek neve van> 
5. n1 meg|említ n2t n3 szerint <n2 – ember, n3 – név> 



<futólag> meg|említ 
1. n1 <futólag> meg|említ n2t 
2. n1 <futólag> meg|említ n2t n3ben 

meg|énekel 
1. n1 meg|énekel n2t 

meg|épít 
1. n1 meg|épít n2t 
2. n1 meg|épít n2t d 
3. n1 meg|épít n2t n3ből 
4. n1 meg|épít n2t n3x3 

meg|érdeklődik 
1. n1 meg|érdeklődik (azt) 
2. n1 meg|érdeklődik (azt) (hogy) rel s 
3. n1 meg|érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
4. n1 meg|érdeklődik (azt) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
5. n1 meg|érdeklődik (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 meg|érdeklődik (azt) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
7. n1 meg|érdeklődik (azt) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
8. n1 meg|érdeklődik n2t <n2 – információ – újság, tény, titok, történet, részlet, 
minden, ez, …> 
9. n1 meg|érdeklődik n2t n3ből <n3 – az információ forrása> 
10. n1 meg|érdeklődik n2t n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 

meg|érdemel 
1. n1 meg|érdemel hogy s 
2. n1 meg|érdemel n2t 
3. n1 meg|érdemel n2t n3ért 

meg|ereszt 
1. n1 meg|ereszt n2t 
2. n1 meg|ereszt n2t n3be 

meg|érez 
1. n1 meg|érez (azt) (hogy) mennyire <n1 – többnyire lélek, szív> 
2. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s 
3. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s d 

4. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

5. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

6. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
7. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s n3ból 



8. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s n3jvel 

9. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány 
n3 esetében> 

10. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

11. n1 meg|érez (azt) (hogy) rel s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 
esetében> 
12. n1 meg|érez (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
13. n1 meg|érez (azt) conj <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
14. n1 meg|érez (azt) conj s d 

15. n1 meg|érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

16. n1 meg|érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

17. n1 meg|érez (azt) conj s d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
18. n1 meg|érez (azt) conj s n3jvel 

19. n1 meg|érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

20. n1 meg|érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 
esetében> 

21. n1 meg|érez (azt) conj s n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
22. n1 meg|érez (azt) hogy s 
23. n1 meg|érez (azt) hogy s <n1 – többnyire lélek, szív> 
24. n1 meg|érez (azt) hogy s n3jvel 
25. n1 meg|érez hogy s 
26. n1 meg|érez hogy s n3ból 
27. n1 meg|érez milyen s <n1 – többnyire lélek, szív> 
28. n1 meg|érez n2t 
29. n1 meg|érez n2t d 

30. n1 meg|érez n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 esetében> 

31. n1 meg|érez n2t d || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

32. n1 meg|érez n2t d || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 

33. n1 meg|érez n2t n3ból 
34. n1 meg|érez n2t n3jvel 

35. n1 meg|érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) (hogy) rel s <néhány n3 
esetében> 

36. n1 meg|érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v (azt) conj s <néhány n3 esetében> 

37. n1 meg|érez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
38. n1 meg|érez n2t n3vel 
39. n1 meg|érez n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 

40. n1nek _a ← n3j meg|érez (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

41. n1nek _a ← n3j meg|érez (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

42. n1nek _a ← n3j meg|érez n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

meg|érik 
1. n1 meg|érik 



meg|érint 
1. n1 meg|érint n2t 
2. n1 meg|érint n2t n3jvel 
3. n1 meg|érint n2t n3vel 
4. n1 meg|érint n3jt n2nek _a <n3 – n2 testrésze vagy ruházata> 

5. n1 n2nek _a ← n3jt 

meg|érkezik 
1. n1 (azért) meg|érkezik hogy s 
2. n1 meg|érkezik 
3. n1 meg|érkezik d 
4. n1 meg|érkezik d <n2 – időpont> 
5. n1 meg|érkezik n2 mellé 
6. n1 meg|érkezik n2hoz 
7. n1 meg|érkezik n2n 
8. n1 meg|érkezik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
9. n1 meg|érkezik n2ra <n2 – cél> 
10. n1 meg|érkezik n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
11. n1 meg|érkezik n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
12. n1 meg|érkezik n2x <n2 – időpont> 
13. n1 meg|érkezik n2x1 
14. n1 meg|érkezik n2x2 
15. n1 meg|érkezik n2ért <n2 – cél> 
16. n1 meg|érkezik v# 

meg|érlel 
1. n1 meg|érlel n2t 
2. n1 meg|érlel n2t d <d, n3 – idő> 
3. n1 meg|érlel n2t n3x <d, n3 – idő> 

meg|erőltet 
1. n1 meg|erőltet n2t 

meg|erősít 
1. n1 meg|erősít n2t 
2. n1 meg|erősít n2t n3vel 
3. n1 meg|erősít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meg|erősödik 
1. n1 meg|erősödik 

2. n1 meg|erősödik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 meg|erősödik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 
4. n1 meg|erősödik n2től <n2 – ok> 

meg|ért 
1. n1 meg|ért (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|ért (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 meg|ért (azt) (hogy) s <s – kérdő> 



4. n1 meg|ért (azt) hogy s 
5. n1 meg|ért (azt) hogy s n3vel 
6. n1 meg|ért n2t 
7. n1 meg|ért n2t n3vel 
8. n2 meg|ért (azt) hogy s 
9. n2 meg|ért n1t 

meg|esik 
1. n1 meg|esik 
2. n1 meg|esik d 
3. n1 meg|esik n2 miatt 
4. n1 meg|esik n2ből 
5. n1 meg|esik n2vel 
6. n1 meg|esik n2x3 

meg|esküszik 
1. n1 meg|esküszik 
2. n1 meg|esküszik (arra) (hogy) s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
3. n1 meg|esküszik (arra) hogy s 
4. n1 meg|esküszik (arra) hogy s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az 
eskütétel tanúi> 
5. n1 meg|esküszik (arra) hogy s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
6. n1 meg|esküszik (hogy) s <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
7. n1 meg|esküszik arra hogy s 
8. n1 meg|esküszik n2ra n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
9. n1 meg|esküszik s 
10. n1 meg|esküszik s n2ra <n2 – az eskü hitelességének biztosítéka> 
11. n1 meg|esküszik s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
12. n1 meg|esküszik s n3nek <n2, s – az, amit vki állít> 
13. n1 meg|esküszik s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
14. n1 meg|esküszik „s” 

meg|eszik 
1. n1 meg|eszik n2t 
2. n1 meg|eszik n2x1 

meg|etet 
1. n1 meg|etet n2t 
2. n1 meg|etet n2t n3ből 
3. n1 meg|etet n2t n3vel 

meg|fagy 
1. n1 meg|fagy 
2. n1 meg|fagy n2ben <n2 – ok> 

meg|farag 
1. n1 meg|farag n3t 
2. n1 meg|farag n3t n4vel 



meg|fejt 
1. n1 meg|fejt n2t 
2. n1 meg|fejt n2t d 

meg|fen 
1. n1 meg|fen n2t 

meg|fenyeget 
1. n1 meg|fenyeget n2t 
2. n1 meg|fenyeget n2t (azzal) hogy s 
3. n1 meg|fenyeget n2t n3vel 
4. n1 meg|fenyeget n2t n3vel || n1 v n2t azzal hogy s 
5. n1 meg|fenyeget n2t „s” 
6. n1 meg|fenyeget n3t n2vel 

meg|fertőz 
1. n1 meg|fertőz 
2. n1 meg|fertőz n2t 
3. n1 meg|fertőz n2t n3vel 
4. n1 meg|fertőz n3t n2vel 

meg|fésül 
1. n1 meg|fésül n2t 
2. n1 meg|fésül n2t n3vel 

3. n1 meg|fésül n3nek _a ← n2jt 

meg|feszít 
1. n1 meg|feszít n2t 

meg|figyel 
1. n1 meg|figyel amint s 
2. n1 meg|figyel n2t 
3. n1 meg|figyel n2t d 
4. n1 meg|figyel n2t n3x3 
5. n1 meg|figyel n2t, n1 v milyen s n2t hajt végre n3 

meg|fizet 
1. n1 meg|fizet n2(k)ben 
2. n1 meg|fizet n2t 
3. n1 meg|fizet n2t <n2 – érték> 
4. n1 meg|fizet n2ért 
5. n1 meg|fizet n2ért n3(j)vel 
6. n1 meg|fizet n2ért n3vel 

meg|fog 
1. n1 meg|fog n2t 
2. n1 meg|fog n2t d 
3. n1 meg|fog n2t n3 alatt 



4. n1 meg|fog n2t n3 alatt n4vel 
5. n1 meg|fog n2t n3 közé <n3 testrész> 
6. n1 meg|fog n2t n3be <n3 testrész> 
7. n1 meg|fog n2t n3jnál (fogva) 
8. n1 meg|fog n2t n3jnál (fogva) n4vel 
9. n1 meg|fog n2t n3n 
10. n1 meg|fog n2t n3n n4vel 
11. n1 meg|fog n2t n3től 
12. n1 meg|fog n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
13. n1 meg|fog n2t n3vel/n3ra 
14. n1 meg|fog n2t n3x1 

meg|fogad 
1. n1 meg|fogad (azt) hogy s n3 színe előtt 
2. n1 meg|fogad (azt) hogy s n3ra 
3. n1 meg|fogad a esküvel (azt) hogy s 
4. n1 meg|fogad a esküvéssel (azt) hogy s 
5. n1 meg|fogad azt hogy s 
6. n1 meg|fogad s n3 színe előtt <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 
7. n1 meg|fogad s n3ra <n3 – isten, ember mintegy az eskütétel tanúi> 

meg|fogózkodik 
1. n1 meg|fogózkodik n2be 
2. n1 meg|fogózkodik n2be n3vel 

meg|foltoz 
1. n1 meg|foltoz 
2. n1 meg|foltoz n3t 

meg|fon 
1. n1 meg|fon n2t <n2 – fészek> 
2. n1 meg|fon n2t n3ből 

meg|fordít 
1. n1 meg|fordít n2t 
2. n1 meg|fordít n2t d 
3. n1 meg|fordít n2t n3 felé 
4. n1 meg|fordít n2t n3 felé n4vel 
5. n1 meg|fordít n2t n3nek 
6. n1 meg|fordít n2t n3nek az irányába 
7. n1 meg|fordít n2t n3nek az irányába n4vel 
8. n1 meg|fordít n2t n3nek n4vel 
9. n1 meg|fordít n2t n3x2 

meg|fordul 
1. n1 meg|fordul 
2. n1 meg|fordul d 
3. n1 meg|fordul d v 



4. n1 meg|fordul n2 felé 
5. n1 meg|fordul n2 felé n3vel 
6. n1 meg|fordul n2nek 
7. n1 meg|fordul n2nek az irányába 
8. n1 meg|fordul n2nek az irányába n3vel 
9. n1 meg|fordul n2nek n3vel 
10. n1 meg|fordul n2vel 
11. n1 meg|fordul n2x2 
12. n1 meg|fordul n2x2 v 
13. n1 meg|fordul n2x3 
14. n1 meg|fordul v 

meg|formál 
1. n1 meg|formál n2t n3ben <n3 – irodalmi mű> 

meg|fricskáz 

1. n1 meg|fricskáz n2nek _a ← n3jt 

2. n1 meg|fricskáz n2nek _a ← n3jt <az ütés érintőleges, ill. az ütés objektumát 
felületként értelmezzük> 

3. n1 meg|fricskáz n2nek _a ← n4jt n3vel 

meg|fürdik 
1. n1 meg|fürdik 
2. n1 meg|fürdik d 
3. n1 meg|fürdik n2ben 
4. n1 meg|fürdik n2x3 

meg|gátol 
1. n1 meg|gátol n2t 

meg|gyengít 
1. n1 meg|gyengít n2t 

meg|gyógyít 
1. n1 meg|gyógyít n2t 
2. n1 meg|gyógyít n2t n3vel 

meg|gyorsít 
1. n1 meg|gyorsít n2t 
2. n1 meg|gyorsít n2t n3ra 

meg|gyújt 
1. n1 meg|gyújt n2t 
2. n1 meg|gyújt n2t d 
3. n1 meg|gyújt n2t n3x3 

meg|gyűrődik 
1. n1 meg|gyűrődik n2be 



2. n1 meg|gyűrődik n2be <n2 – alakzat> 
3. n1 meg|gyűrődik n2x3 

meg|hagy 
1. n1 meg|hagy n2t 
2. n1 meg|hagy n2t n3nek 
3. n1 meg|hagy n2t n3től 

meg|hajigál 
1. n1 meg|hajigál n2t n3vel 

meg|hajlít 
1. n1 meg|hajlít n2t 
2. n1 meg|hajlít n2t n3vel <n3 – n1 testrésze v. eszköz> 

meg|hajol 
1. n1 meg|hajol 
2. n1 meg|hajol d <d, n2 – mélyén, földig> 
3. n1 meg|hajol magát 
4. n1 meg|hajol n2ig <d, n2 – mélyén, földig> 

meg|hajszol 
1. n1 meg|hajszol n2t 

meg|hajt 
1. n1 meg|hajt n2t 
2. n1 meg|hajt n2t d 
3. n1 meg|hajt n2t n3 előtt 
4. n1 meg|hajt n2t n3x2 
5. n1 meg|hajt n3 felett n2t 

meg|hál 
1. n1 meg|hál 
2. n1 meg|hál d 
3. n1 meg|hál n2x3 

meg|hallgat 
1. n1 meg|hallgat 
2. n1 meg|hallgat ahogy s 
3. n1 meg|hallgat amint s 
4. n1 meg|hallgat n2t 
5. n1 meg|hallgat n2t n3n 

meg|hámoz 
1. n1 meg|hámoz n2t 
2. n1 meg|hámoz n2t n3től 
3. n1 meg|hámoz n2t n3vel 
4. n1 meg|hámoz n3t 



meg|haragszik 
1. n1 meg|haragszik 
2. n1 meg|haragszik conj s <conj – hogy, ha (a)mikor> 
3. n1 meg|haragszik n2 miatt 
4. n1 meg|haragszik n2ra 
5. n1 meg|haragszik n2ra n3 miatt 
6. n1 meg|haragszik n2ra n3ért 
7. n1 meg|haragszik n2ért 

meg|hátrál 
1. n1 meg|hátrál 
2. n1 meg|hátrál d 
3. n1 meg|hátrál n2 elől 
4. n1 meg|hátrál n2 előtt 
5. n1 meg|hátrál n2n 
6. n1 meg|hátrál n2n keresztül 
7. n1 meg|hátrál n2n át 
8. n1 meg|hátrál n2ra 
9. n1 meg|hátrál n2t 
10. n1 meg|hátrál n2x1 
11. n1 meg|hátrál n2x2 

meg|hegyez 
1. n1 meg|hegyez n2t 
2. n1 meg|hegyez n2t n3vel 

meg|hív 
1. n1 meg|hív (hogy) s n2t 
2. n1 meg|hív n2t 
3. n1 meg|hív n2t (hogy) s 
4. n1 meg|hív n2t d 
5. n1 meg|hív n2t n2ra <n3 – cél> 
6. n1 meg|hív n2t n3be <n3 – cél> 
7. n1 meg|hív n2t n3nek 
8. n1 meg|hív n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 meg|hív n2t n3x2 
10. n1 meg|hív n2t v# 
11. n1 meg|hív n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
12. n1 meg|hív n2t „s” 
13. n1 meg|hív v# n2t 

meg|hízik 
1. n1 meg|hízik a táplálékon 
2. n1 meg|hízik n2t 
3. n1 meg|hízik n2x n3t <n2 – idő, időtartam> 

meg|húz 
1. n1 meg|húz n2t 



2. n1 meg|húz n2t <n2 – rögzítő eszköz> 
3. n1 meg|húz n2t n3 alá 
4. n1 meg|húz n2t n3n 

meg|igazít 
1. n1 meg|igazít n2t 

meg|ígér 
1. n1 meg|ígér (azt) hogy s 
2. n1 meg|ígér (azt) hogy s n2nek 
3. n1 meg|ígér n2t 

meg|ijed 
1. n1 meg|ijed 
2. n1 meg|ijed n2től 

meg|ijeszt 
1. n1 meg|ijeszt n2 

2. n1 meg|ijeszt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 meg|ijeszt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meg|indít 
1. n1 meg|indít n2t 
2. n1 meg|indít n2t n3vel 
3. n1 meg|indít v# 
4. n1 meg|indít v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 
5. v0 v# 

meg|indokol 
1. n1 meg|indokol n2t 
2. n1 meg|indokol n3vel n2t 

meg|indul 
1. n1 meg|indul 

meg|inog 
1. n1 meg|inog 

meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> 
1. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> 
2. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> (azt) (hogy) rel s 
3. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> (azt) hogy s 
4. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> n2ról || n1 v azt hogy s <néhány n2 
esetében> 
5. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> n2t 
6. n1 meg|ír <’írásos formában közöl vmit’> „s” 

meg|ír <’írásos szöveget hoz létre’> 
1. n1 meg|ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t 



2. n1 meg|ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t diktálás után 
3. n1 meg|ír <’írásos szöveget hoz létre’> n2t diktálásra 

meg|ír <’szépirodalmi v. tudományos alkotást megfogalmaz és írásban rögzít’> 
1. n1 meg|ír <’szépirodalmi v. tudományos alkotást megfogalmaz és írásban rögzít’> 
n2t 

meg|ír <’zeneművet alkot’> 
1. n1 meg|ír <’zeneművet alkot’> n2t 

meg|ismer 
1. n1 meg|ismer (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|ismer n2t 

meg|ismerkedik 
1. n1 meg|ismerkedik<n1 – többes v. v felsz> 
2. n1 meg|ismerkedik n2vel 
3. n1 meg|ismerkedik n2vel || n1 és n2 v 

meg|ismétel 
1. n1 meg|ismétel (azt) hogy s 
2. n1 meg|ismétel n2t 
3. n1 meg|ismétel n2t (azt) hogy s n3 előtt 
4. n1 meg|ismétel n2t (azt) hogy s n3nek 
5. n1 meg|ismétel s 
6. n1 meg|ismétel „s” 

meg|iszik 
1. n1 meg|iszik n2t 

meg|itat 
1. n1 meg|itat n2t 
2. n1 meg|itat n2t n3vel 
3. n1 meg|itat n2t n3x1 
4. n1 meg|itat n3t n2vel 

meg|ítél 
1. n1 meg|ítél n2t 
2. n1 meg|ítél n2t n3 alapján 

meg|izmosodik 
1. n1 meg|izmosodik 

meg|játszik 
1. n1 meg|játszik a t 
2. n1 meg|játszik magát a nek <s-s (a ), s> 
3. n1 meg|játszik magát n2nek <s-s (a ), s> 
4. n1 meg|játszik n2ra <n2 – kártyalap> 
5. n1 meg|játszik n2t 



6. n1 meg|játszik n2t a bankba 

meg|javít 
1. n1 meg|javít n2t 
2. n1 meg|javít n2t <n2 – használati tárgy> 
3. n1 meg|javít n2t n3ra 
4. n1 meg|javít n2t n3vel 
5. n1 meg|javít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meg|javíttat 
1. n1 meg|javíttat n2t 
2. n1v n2t d <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 
3. n1v n2t n3x3 <n3 – a javító tevékenység szubjektuma> 

meg|javul 
1. n1 meg|javul 
2. n1 meg|javul d 
3. n1 meg|javul n2ra 
4. n1 meg|javul n2vel 

meg|jelenik 
1. n1 meg|jelenik n2x3 

meg|jelenít 
1. n1 meg|jelenít 
2. n1 meg|jelenít n2t n3ben 
3. n1 meg|jelenít n2t n3n 

meg|jelöl 
1. n1 meg|jelöl n2t 
2. n1 meg|jelöl n2t n3vel 

meg|jósol 
1. n1 meg|jósol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|jósol (azt) (hogy) rel s n3ból 
3. n1 meg|jósol hogy s 
4. n1 meg|jósol hogy s n3ból 
5. n1 meg|jósol n2t 
6. n1 meg|jósol n2t n3ból 

7. n1nek _a ← n3j meg|jósol (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

8. n1nek _a ← n3j meg|jósol (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

9. n1nek _a ← n3j meg|jósol n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

meg|jön 
1. n1 (azért) meg|jön hogy s 
2. n1 meg|jön 
3. n1 meg|jön d 
4. n1 meg|jön d <n2 – időpont> 



5. n1 meg|jön n2 mellé 
6. n1 meg|jön n2hoz 
7. n1 meg|jön n2ként 
8. n1 meg|jön n2n 
9. n1 meg|jön n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
10. n1 meg|jön n2n keresztül 
11. n1 meg|jön n2n át 
12. n1 meg|jön n2ra 
13. n1 meg|jön n2vel <n2 – közlekedési eszköz> 
14. n1 meg|jön n2x <n2 – időpont> 
15. n1 meg|jön n2x1 
16. n1 meg|jön n2x2 
17. n1 meg|jön n2ért <n2 – cél> 
18. n1 meg|jön v# 

meg|kap 
1. n1 meg|kap 
2. n1 meg|kap (azt) hogy s 
3. n1 meg|kap n2t 
4. n1 meg|kap n2t ajándékba 
5. n1 meg|kap n2t emlékbe 
6. n1 meg|kap n2t emlékül 
7. n1 meg|kap n2t n3ben 
8. n1 meg|kap n2t n3ből 
9. n1 meg|kap n2t n3től 

meg|kapaszkodik 
1. n1 meg|kapaszkodik n2be 
2. n1 meg|kapaszkodik n2be n3vel 

meg|keményedik 
1. n1 meg|keményedik 
2. n1 meg|keményedik n2től <n2 – ok> 

meg|ken 
1. n1 meg|ken n2t 
2. n1 meg|ken n3vel n2t 

meg|késik 
1. n1 meg|késik 
2. n1 meg|késik d 
3. n1 meg|késik n2ig <n2 – idő> 
4. n1 meg|késik n2t <n2 – idő> 
5. n1 meg|késik n2x3 

meg|kever 
1. n1 meg|kever n2t 
2. n1 meg|kever n2t n3ben <n3 – edény> 



3. n1 meg|kever n2t n3ben <n3 – folyadék> 
4. n1 meg|kever n2t n3vel 
5. n1 meg|kever n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 

meg|kezd 
1. n1 meg|kezd n2t 
2. n1 meg|kezd n2t n3vel 
3. n1 meg|kezd v# 
4. n1 meg|kezd v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 
5. v0 v# 

meg|kezdődik 
1. n1 meg|kezdődik 
2. n1 meg|kezdődik n2vel 

meg|kímél 
1. meg|kímél 

meg|kínál 
1. n1 meg|kínál n2vel n3t 

meg|kíván 
1. n1 meg|kíván (azt) hogy s 
2. n1 meg|kíván n2t 
3. n1 meg|kíván n2t n3től 

meg|kongat 
1. n1 meg|kongat n2t 
2. n1 meg|kongat n2t n3vel 

meg|kopogat 
1. n1 meg|kopogat n2t 
2. n1 meg|kopogat n2t n3vel 

meg|kopogtat 
1. n1 meg|kopogtat n2t n3vel 
2. n1 meg|kopogtat n2vel n3t <az ütés érintőleges, vagy az objektumát mint felületet 
értelmezzük> 

meg|kóstol 
1. n1 meg|kóstol n2t 

meg|köszön 
1. n1 meg|köszön n2nek 
2. n1 meg|köszön n2nek hogy s 
3. n1 meg|köszön n2nek n3t 

meg|köt 
1. n1 meg|köt n2t 



2. n1 meg|köt n2t <n2 – a kötés eredménye> 
3. n1 meg|köt n2t <n2 – tárgy> 
4. n1 meg|köt n2t n3ből 
5. n1 meg|köt n2t n3jben 

meg|köt <nagy mennyiséget> 
1. n1 meg|köt <nagy mennyiséget> n2t 

meg|követel 
1. n1 meg|követel (azt) hogy s 
2. n1 meg|követel n2t 
3. n1 meg|követel n2t n3től 

meg|közelít 
1. n1 meg|közelít n2t d 
2. n1 meg|közelít n2t n3x 

meg|lát 
1. n1 meg|lát (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|lát (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 meg|lát n2t 

meg|látogat 
1. n1 meg|látogat n2t 
2. n1 meg|látogat n2t d 
3. n1 meg|látogat n2t n3x3 

meg|lazít 
1. n1 meg|lazít n2t 

meg|lebbent 
1. n1 meg|lebbent n2t 

meg|legyint 

1. n1 meg|legyint n2nek _a ← n3jt 
2. n1 meg|legyint n2t 
3. n1 meg|legyint n2t n3vel 

meg|lendít 
1. n1 meg|lendít n2t 
2. n1 meg|lendít n2t n3 felett 
3. n1 meg|lendít n2t n3ra 
4. n1 meg|lendít n2t n3ra <n3 – cél> 

meg|les 
1. n1 meg|les n2t 
2. n1 meg|les n2t d 
3. n1 meg|les n2t n3x3 



meg|lóbál 
1. n1 meg|lóbál n2t 

meg|lök 
1. n1 meg|lök n2be 
2. n1 meg|lök n2n 
3. n1 meg|lök n2t 
4. n1 meg|lök n2t n3vel 
5. n1 meg|lök n3x2 n2t 

meg|magyaráz 
1. n1 meg|magyaráz 
2. n1 meg|magyaráz (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 meg|magyaráz (azt) hogy s n3nek 
4. n1 meg|magyaráz (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 meg|magyaráz (hogy) s n3nek 
6. n1 meg|magyaráz n2 n3nek 
7. n1 meg|magyaráz n2ből 
8. n1 meg|magyaráz n2ra 
9. n1 meg|magyaráz n2ról 
10. n1 meg|magyaráz n2t 
11. n1 meg|magyaráz n2t n3ben 
12. n1 meg|magyaráz n2t n3ra <n3 – a nyelv neve> 
13. n1 meg|magyaráz n2t n3vel 
14. n1 v(azt) (hogy) rel s 
15. n1 v(azt) hogy s 

meg|magyarázható 
1. n1 meg|magyarázható a azzal hogy s 
2. n1 meg|magyarázható a d 
3. n1 meg|magyarázható a n2vel 

meg|marad 
1. n1 meg|marad 
2. n1 meg|marad d 
3. n1 meg|marad n2 között 
4. n1 meg|marad n2 után 
5. n1 meg|marad n2ben 
6. n1 meg|marad n2ben <n2 – emlékezet, lélek, szív, …> 
7. n1 meg|marad n2ből 
8. n1 meg|marad n2ig 
9. n1 meg|marad n2jben <n2 – szív, lélek, …> 
10. n1 meg|marad n2n 
11. n1 meg|marad n2x3 

12. n1 meg|marad n3nek _a ← n2jben 

13. n1 meg|marad n3nek _a ← n2jben <n2 – fej, emlékezet, ész> 
14. n1 n2ben meg|marad<n2 – személy> 

15. n2nek ← n1j meg|marad 



16. n2nek meg|marad n1j 

17. n2nek _a ← n1j meg|marad 
18. n2nek n1j meg|marad<n2 – személy> 

meg|mászik 
1. n1 meg|mászik 
2. n1 meg|mászik n2t 
3. n1 vn2x1 n3y2 

meg|melegít 
1. n1 meg|melegít n2t 
2. n1 meg|melegít n2t n3 felett 
3. n1 meg|melegít n2t n3ben 
4. n1 meg|melegít n2t n3n 
5. n1 meg|melegít n2t n3x3 

meg|melenget 
1. n1 meg|melenget n2t 
2. n1 meg|melenget n2t n3x3 

meg|menekül 
1. n1 meg|menekül 
2. n1 meg|menekül n2től 

meg|ment 
1. n1 meg|ment n2t 
2. n1 meg|ment n2t n3ról 
3. n1 meg|ment n3 elől n2t 

4. n1 meg|ment n3nek _a← n2jt 
5. n1 meg|ment n3től n2t 

meg|mér 
1. n1 meg|mér n2t 
2. n1 meg|mér n2t n3ben 
3. n1 meg|mér n2t n3ben <n3 – mértékegység> 
4. n1 meg|mér n2t n3n 
5. n1 meg|mér n2t n3vel 
6. n1 meg|mér n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
7. n1 meg|mér n2t n3vel <n3 – mérőeszköz> 
8. n1 meg|mér n2t szemre 

meg|mérkőzik 
1. n1 meg|mérkőzik<n1 – többes> 
2. n1 meg|mérkőzik n2vel 
3. n1 meg|mérkőzik n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 meg|mérkőzik n2vel n3ben 

meg|mintáz 



1. n1 meg|mintáz n3t 
2. n1 meg|mintáz n3t n4vel 

meg|mond 
1. n1 meg|mond (azt) (hogy) rel s n3nek 
2. n1 meg|mond (azt) (hogy) s 
3. n1 meg|mond (azt) hogy s 
4. n1 meg|mond (azt) hogy s n3nek 
5. n1 meg|mond n21 
6. n1 meg|mond n21 n3nek 
7. n1 meg|mond n21 n3vel 
8. n1 meg|mond n2nek (azt) (hogy) rel s 
9. n1 meg|mond n2ról n3nek 
10. n1 meg|mond n2t n3nek 
11. n1 meg|mond n3nek n2t 
12. n1 meg|mond n3vel 
13. n1 meg|mond „s” 

meg|mos 
1. n1 meg|mos n2t 
2. n1 meg|mos n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 meg|mos n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 meg|mos n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

meg|mosakszik 
1. n1 meg|mosakszik 
2. n1 meg|mosakszik n2 alatt 
3. n1 meg|mosakszik n2ben <n2 – anyag> 
4. n1 meg|mosakszik n2ben <n2 – anyag, közeg> 
5. n1 meg|mosakszik n2ben <n2 – edény> 
6. n1 meg|mosakszik n2ben <n2 – folyadék, többnyire fürdőkádban> 
7. n1 meg|mosakszik n2vel <n2 – adalékanyag> 
8. n1 meg|mosakszik n2vel <n2 – anyag> 
9. n1 meg|mosakszik n2vel <n2 – anyag, közeg> 
10. n1 meg|mosakszik n2vel <n2 – kísérő, kiegészítő eszköz> 

meg|mosdat 
1. n1 meg|mosdat n2t 
2. n1 meg|mosdat n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 meg|mosdat n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 meg|mosdat n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

meg|mosdik 
1. n1 meg|mosdik 
2. n1 meg|mosdik n2 alatt 
3. n1 meg|mosdik n2ben 
4. n1 meg|mosdik n2ben <n2 – anyag> 
5. n1 meg|mosdik n2ben <n2 – anyag, közeg> 



6. n1 meg|mosdik n2ben <n2 – edény> 
7. n1 meg|mosdik n2ben <n2 – folyadék, többnyire fürdőkádban> 
8. n1 meg|mosdik n2vel <n2 – adalékanyag> 
9. n1 meg|mosdik n2vel <n2 – anyag> 
10. n1 meg|mosdik n2vel <n2 – anyag, közeg> 
11. n1 meg|mosdik n2vel <n2 – kísérő, kiegészítő eszköz> 

meg|mozdít 
1. n1 meg|mozdít n2t 
2. n1 meg|mozdít n2t n3vel 

meg|mozdul 
1. n1 meg|mozdul 
2. n1 meg|mozdul n2x3 

3. n2nek _a ← n1j meg|mozdul<n1 – n2 testrésze> 

meg|mutat 
1. n1 meg|mutat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|mutat (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 meg|mutat (azt) hogy s 
4. n1 meg|mutat (azt) hogy s n3nek 
5. n1 meg|mutat n2nek 
6. n1 meg|mutat n2nek (azt) (hogy) rel s 
7. n1 meg|mutat n2t 
8. n1 meg|mutat n2t n3 előtt 
9. n1 meg|mutat n2t n3nek 

meg|műt 
1. n1 meg|műt n2t 
2. n1 meg|műt n2t n3vel 

3. n1 meg|műt n3nek _a ← n2jt 

meg|művel 
1. n1 meg|művel n2t 
2. n1 meg|művel n2t n3vel 

meg|néz 
1. meg|néz s <megnézed alakban> 
2. n1 meg|néz 
3. n1 meg|néz (azt) (hogy) rel s 
4. n1 meg|néz (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 meg|néz d 
6. n1 meg|néz n2n <n2 – optikai készülék> 
7. n1 meg|néz n2ra 
8. n1 meg|néz n2t 
9. n1 meg|néz n2x1 
10. n1 meg|néz s <s – kérdő> 
11. n1 meg|néz v 



meg|nő 
1. n1 meg|nő 
2. n1 meg|nő n2ra 
3. n1 meg|nő n2vel 

meg|nősül 
1. n1 meg|nősül 
2. n1 meg|nősül n2ből <n2 – motiváció> 

meg|növel 
1. n1 meg|növel n2t 
2. n1 meg|növel n2t n3(j)ra <n3 – többnyire kétszeresére, háromszorosára, …> 
3. n1 meg|növel n2t n3ra 
4. n1 meg|növel n2t n3vel 
5. n1 meg|növel n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

meg|növeszt 
1. n1 meg|növeszt n2ig érő n2t 
2. n1 meg|növeszt n2t 

meg|nyílik 
1. n1 meg|nyílik 
2. n1 meg|nyílik d 
3. n1 meg|nyílik n2 előtt 
4. n1 meg|nyílik n2x3 

meg|nyír 
1. n1 meg|nyír n2t 

2. n1 meg|nyír n3nek _a ← n2jt 
3. n1 a – vp n2nek 

meg|nyit 
1. n1 meg|nyit n2t 
2. n1 meg|nyit n2t d 
3. n1 meg|nyit n2t n3 előtt 
4. n1 meg|nyit n2t n3x3 

meg|nyom 
1. n1 meg|nyom n2t 

meg|nyugtat 
1. n1 meg|nyugtat magát hogy s 
2. n1 meg|nyugtat n2t 
3. n1 meg|nyugtat „s” 

meg|nyújt 
1. n1 meg|nyújt n2t 

meg|nyúlik 



1. n1 meg|nyúlik 

meg|nyúz 
1. n1 meg|nyúz n2t 
2. n1 meg|nyúz n3t 

meg|olvad 
1. n1 meg|olvad 
2. n1 meg|olvad n2n 
3. n1 meg|olvad n2től <n2 – ok> 

meg|olvaszt 
1. n1 meg|olvaszt n2t 
2. n1 meg|olvaszt n2t n3ben 

meg|ostromol 
1. n1 meg|ostromol n2t 

meg|osztozik 
1. n1 meg|osztozik n2n 
2. n1 meg|osztozik n3ben n2vel 
3. n1 meg|osztozik n3n n2vel 

meg|óv 
1. n1 meg|óv n2t 
2. n1 meg|óv n2t n3 számára 
3. n1 meg|óv n2t n3nek 
4. n1 meg|óv n2t n3ra 
5. n1 meg|óv n2t n3től 
6. n1 meg|óv n3től n2t 

meg|öl 
1. n1 meg|öl n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 

2. n1 meg|öl n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 meg|öl n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n1 meg|öl n3ben n2t 

meg|ölel 

1. n1 meg|ölel n2nek _a ← n3j 
2. n1 meg|ölel n2t 

3. n1 meg|ölel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 meg|ölel n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 

meg|őriz 
1. n1 meg|őriz n2t 
2. n1 meg|őriz n2t <n2 – titok, …> 
3. n1 meg|őriz n2t d 
4. n1 meg|őriz n2t n3 számára 



5. n1 meg|őriz n2t n3ben || n1nek _a ← n3j v n2t 
6. n1 meg|őriz n2t n3ben <n3 – emlékezet, lélek, szív, …> 
7. n1 meg|őriz n2t n3nek 
8. n1 meg|őriz n2t n3ra 
9. n1 meg|őriz n2t n3től 
10. n1 meg|őriz n2t n3x3 

meg|őröl 
1. n1 meg|őröl n2t 
2. n1 meg|őröl n2t n3x3 

meg|örül 
1. n1 meg|örül 
2. n1 meg|örül conj s 
3. n1 meg|örül n2nek 

meg|parancsol 
1. n1 (azt) meg|parancsol hogy s 
2. n1 (azt) meg|parancsol hogy s n3nek 

meg|paskol 

1. n1 meg|paskol n2nek _a ← n3jt 

2. n1 meg|paskol n2t 

3. n1 meg|paskol n2t n3n, n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 meg|paskol n2t n3vel 

meg|perzsel 
1. n1 meg|perzsel 
2. n1 meg|perzsel n2t 

3. n1 meg|perzsel n3nek _a ← n2jt 

4. n1 meg|perzsel n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

meg|pirosodik 
1. n1 meg|pirosodik 

meg|piszkál 
1. n1 meg|piszkál n2t 
2. n1 meg|piszkál n2t n3vel 

meg|próbál 
1. n1 meg|próbál v# 

meg|pukkad 
1. n1 meg|pukkad 
2. n1 meg|pukkad n2jben <n2 – ok> 
3. n1 meg|pukkad n2től <n2 – ok> 

meg|rág 



1. n1 meg|rág n2t 

meg|ragad 
1. n1 meg|ragad n2t 
2. n1 meg|ragad n2t n3 alatt 
3. n1 meg|ragad n2t n3 alatt n4vel 
4. n1 meg|ragad n2t n3(j)nál fogva 
5. n1 meg|ragad n2t n3jnál (fogva) 
6. n1 meg|ragad n2t n3jnál (fogva) n4vel 
7. n1 meg|ragad n2t n3n 
8. n1 meg|ragad n2t n3n n4vel 
9. n1 meg|ragad n2t n3vel 

meg|rágalmaz 
1. n1 meg|rágalmaz 
2. n1 meg|rágalmaz n2t 

meg|ragaszt 
1. n1 meg|ragaszt n2t 
2. n1 meg|ragaszt n2t n3vel 

meg|rajzol 
1. n1 meg|rajzol n2t 
2. n1 meg|rajzol n2t n3ben <n3 – irodalmi mű> 
3. n1 meg|rajzol n2t n3ben <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
4. n1 meg|rajzol n2t n3jben <n3 – mű, irodalmi alkotás> 
5. n1 meg|rajzol n2t n3ként 
6. n1 meg|rajzol n2t n3nek 
7. n1 meg|rajzol n2t n3vel <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 

meg|rak 
1. n1 meg|rak n2t 
2. n1 meg|rak n2t d 
3. n1 meg|rak n2t n3vel 
4. n1 meg|rak n2t n3x3 

meg|rándít 
1. n1 meg|rándít n2jt 

meg|rándul 
1. n1 meg|rándul 
2. n1nek meg|rándul n2j 

meg|ránt 
1. n1 meg|ránt n2t 

meg|ráz 

1. n1 meg|ráz n3nek _a ← kezét 
2. n1 meg|ráz n2jt 



3. n1 meg|ráz n2nek _a ← n3jt 
4. n1 meg|ráz n2t 
5. n1 meg|ráz n2t <n2 – gyümölcs> 
6. n1 meg|ráz n2t <n2 – gyümölcsfa> 
7. n1 meg|ráz n2t n3jnál fogva <n3 – váll, kar, láb v. n2 ruházatának vmely darabja, 
része> 
8. n1 meg|ráz n2t n3ra <n2 – gyümölcs> 
9. n1 meg|ráz n2t n3ról <n2 – gyümölcs, n3 – gyümölcsfa> 

10. n1 meg|ráz n3nek _a ← kezét 

meg|reggelizik 
1. n1 meg|reggelizik 
2. n1 meg|reggelizik d 
3. n1 meg|reggelizik n2t 
4. n1 meg|reggelizik n2x3 

meg|remeg 
1. n1 meg|remeg 
2. n1 meg|remeg n2től 
3. n1 meg|remeg n2től <n2 – ok> 
4. n1 egész testében meg|remeg<n1 – élőlény> 

5. n2nek _a ← n1j meg|remeg 

6. n2nek _a ← n1j meg|remeg<n1 – n2 testrésze> 

meg|remegtet 
1. n1 meg|remegtet n2t 

meg|rendel 
1. n1 meg|rendel n2t 
2. n1 meg|rendel n2t <n2 – egyedi megnevezés, ill. személy> 
3. n1 meg|rendel n2t d 
4. n1 meg|rendel n2t n3 számára 
5. n1 meg|rendel n2t n3n 
6. n1 meg|rendel n2t n3nek 
7. n1 meg|rendel n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy 
része> 
8. n1 meg|rendel n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
9. n1 meg|rendel n2t n3x1 
10. n1 meg|rendel n2t n3x2 
11. n1 meg|rendel n2t n3x3 

meg|rendez 
1. n1 meg|rendez n2t 
2. n1 meg|rendez n2t d 
3. n1 meg|rendez n2t n3x3 

meg|reped 
1. n1 meg|reped 



meg|reszel 
1. n1 meg|reszel n2t 
2. n1 meg|reszel n2t n3ben 
3. n1 meg|reszel n2t n3n 

meg|reszkettet 
1. n1 meg|reszkettet n2t 

meg|ront 
1. n1 meg|ront n2t 

meg|rövidít 
1. n1 meg|rövidít n2t 
2. n1 meg|rövidít n2t d 
3. n1 meg|rövidít n2t n3ra 
4. n1 meg|rövidít n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

meg|sajnál 
1. n1 meg|sajnál n2t 

meg|sebez 
1. n1 meg|sebez n2jben n3 

2. n1 meg|sebez n2nek _a ← n3jt <n3 – szív, lélek, …> 
3. n1 meg|sebez n2t 
4. n1 meg|sebez n2t n3vel || n1nek _a n3j v n2t 
5. n1 meg|sebez n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meg|sért 
1. n1 meg|sért n2jben n3 

2. n1 meg|sért n2nek _a ← n3jt <n3 – szív, lélek, …> 
3. n1 meg|sért n2t 

4. n1 meg|sért n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 

5. n1 meg|sért n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
6. n1 meg|sért n2t n3vel || n1nek _a n3j v n2t 
7. n1 meg|sért n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 
8. n1 meg|sért n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
9. n1 meg|sért n2t n3ért 

meg|simogat 

1. n1 meg|simogat n2nek _a ← n3jt 

2. n1 meg|simogat n2nek _a ← n4jt n3vel <n3 – n2 testrésze> 
3. n1 meg|simogat n2nek _a n3jt 

4. n1 meg|simogat n2nek_a ← n3jt <n3 – n2 testrésze> 
5. n1 meg|simogat n2t 

meg|sodor 
1. n1 meg|sodor n2t <n2 – fészek> 
2. n1 meg|sodor n2t n3ből 



meg|sokasodik 
1. n1 meg|sokasodik 

meg|sóz 
1. n1 meg|sóz n2t 

meg|súg 
1. n1 meg|súg (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|súg (azt) (hogy) rel s n3ból 
3. n1 meg|súg hogy s 
4. n1 meg|súg hogy s n3ból 
5. n1 meg|súg n2t 
6. n1 meg|súg n2t n3ból 

7. n1nek _a ← n3j meg|súg (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

8. n1nek _a ← n3j meg|súg (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

9. n1nek _a ← n3j meg|súg n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

meg|sül 
1. n1 meg|sül 

meg|süllyed 
1. n1 meg|süllyed 

meg|süt 
1. n1 meg|süt n2t 
2. n1 meg|süt n2t n3ben 
3. n1 meg|süt n2t n3n 

meg|szabadul 
1. n1 meg|szabadul 
2. n1 meg|szabadul n2ből 
3. n1 meg|szabadul n2től 

meg|szaglász 
1. n1 meg|szaglász n2t 

meg|szagol 
1. n1 meg|szagol n2t 

meg|szakad 
1. n1 meg|szakad 
2. n1 meg|szakad n2től <n2 – ok> 

meg|számlál 
1. n1 meg|számlál 
2. n1 meg|számlál (azt) (hogy) hány s 
3. n1 meg|számlál (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 meg|számlál n2t 
5. n1 meg|számlál n2t n3ben 



6. n1 meg|számlál n2t n3vel 

meg|számol 
1. n1 meg|számol 
2. n1 meg|számol (azt) (hogy) hány s 
3. n1 meg|számol (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 meg|számol n2t 
5. n1 meg|számol n2t n3ben 
6. n1 meg|számol n2t n3vel 

meg|szán 
1. n1 meg|szán n2t 

meg|szélesedik 
1. n1 meg|szélesedik 

2. n1 meg|szélesedik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 meg|szélesedik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

meg|szemlél 
1. n1 meg|szemlél n2t 

meg|szerez 
1. n1 meg|szerez n2t 
2. n1 meg|szerez n2t ajándékba 
3. n1 meg|szerez n2t d 
4. n1 meg|szerez n2t emlékbe 
5. n1 meg|szerez n2t emlékül 
6. n1 meg|szerez n2t n3 részére 
7. n1 meg|szerez n2t n3 számára 
8. n1 meg|szerez n2t n3ben 
9. n1 meg|szerez n2t n3ből 
10. n1 meg|szerez n2t n3nek 
11. n1 meg|szerez n2t n3től 
12. n1 meg|szerez n2t n3x3 
13. n1 meg|szerez n2t n3ért 

meg|szerkeszt 
1. n1 meg|szerkeszt n2t 

meg|szervez 
1. n1 meg|szervez n2t 
2. n1 meg|szervez n2t n3 alapján 
3. n1 meg|szervez n2t n3 szerint 
4. n1 meg|szervez n2t n3ből 
5. n1 meg|szervez n2t n3ra alapozva 

meg|szid 
1. n1 meg|szid n2t 



2. n1 meg|szid n2t n3vel 
3. n1 meg|szid n2t n3ért 

meg|szilárdít 
1. n1 meg|szilárdít n2t 
2. n1 meg|szilárdít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meg|szilárdul 
1. n1 meg|szilárdul 
2. n1 meg|szilárdul n2től <n2 – ok> 

meg|szimatol 
1. n1 meg|szimatol n2t 

meg|szoptat 
1. n1 meg|szoptat n2t 

meg|szorít 
1. n1 meg|szorít n2t 
2. n1 meg|szorít n2t n3 közé 
3. n1 meg|szorít n2t n3be 
4. n1 meg|szorít n2t n3jben 
5. n1 meg|szorít n2t n3vel 

6. n1 meg|szorít n3nek _a ← n2(j)t 

7. n1 meg|szorít n3nek _a ← n2jt 

8. n1 meg|szorít n3nek _a ← n2jt d n2 – n3 testrésze 

meg|szorongat 
1. n1 meg|szorongat n2t 
2. n1 meg|szorongat n2t n3vel 

meg|szoroz 
1. n1 meg|szoroz fejben 
2. n1 meg|szoroz n2t 
3. n1 meg|szoroz n2t n3vel 
4. n1 meg|szoroz n2t n3vel fejben 
5. n1 meg|szoroz n2vel 

meg|szökik 
1. n1 meg|szökik 
2. n1 meg|szökik d 
3. n1 meg|szökik n2 elől 
4. n1 meg|szökik n2től 
5. n1 meg|szökik n2vel 
6. n1 meg|szökik n2x1 
7. n1 meg|szökik n2x2 

meg|szúr 



1. n1 meg|szúr n2nek _a ← n3jt 
2. n1 meg|szúr n2t 
3. n1 meg|szúr n2t n3be 
4. n1 meg|szúr n2t n3vel 

meg|születik 
1. n1 meg|születik 
2. n1 meg|születik d 
3. n1 meg|születik n2ben <n2 – hónap v. év> 
4. n1 meg|születik n2jn <n2 – dátum> 

5. n1 meg|születik n2nek _a ← n3jben <n3 – lélek, szív, agy, …> 

6. n1 meg|születik n2x3 
7. n2ben n1(j) meg|születik 
8. n2nek n1(j) meg|születik 
9. n2nek n1j meg|születik 

meg|szűnik 
1. n1 meg|szűnik 

meg|szüntet 
1. n1 meg|szüntet n2t 

meg|talál 
1. n1 meg|talál n2t 
2. n1 meg|talál n2t d 
3. n1 meg|talál n2t n3hoz 
4. n1 meg|talál n2t n3nek 
5. n1 meg|talál n2t n3x3 
6. n1 meg|talál n3hoz illő n2t 
7. n1 meg|talál n3nek _a színéhez illő n2t 
8. n1 meg|talál n3nek való n2t 
9. n1v n2t 

meg|talpal 
1. n1 meg|talpal 
2. n1 meg|talpal n3t 

meg|támaszt 
1. n1 meg|támaszt n2t 
2. n1 meg|támaszt n2t n3vel 

meg|tanácskozik 
1. n1 meg|tanácskozik n2t 
2. n1 meg|tanácskozik n2t n3vel 

meg|tanít 
1. n1 meg|tanít n2t 
2. n1 meg|tanít n2t (arra) hogy s 



3. n1 meg|tanít n2t arra hogy s 
4. n1 meg|tanít n2t n3ra 
5. n1 meg|tanít n2t v# 
6. n1 meg|tanít n2t v# || n1 v (arra) hogy s (v#) 
7. n1 meg|tanít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 

meg|tanít <megbüntet, rendre tanít> 
1. n1 meg|tanít <megbüntet, rendre tanít> n2t 

meg|tanul 
1. n1 meg|tanul n2ből 
2. n1 meg|tanul n2t 
3. n1 meg|tanul v# 
4. n1 meg|tanul v# || n1 v n (v#)t 
5. n1 meg|tanul v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 

meg|tárgyal 
1. n1 meg|tárgyal (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|tárgyal (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 meg|tárgyal (azt) (hogy) rel s n3x3 
4. n1 meg|tárgyal (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 meg|tárgyal hogy s n3vel 
6. n1 meg|tárgyal hogy s n3x3 
7. n1 meg|tárgyal n2t 
8. n1 meg|tárgyal n2t n3n 
9. n1 meg|tárgyal n2t n3vel 
10. n1 meg|tárgyal n2t n3x3 

meg|tart 
1. n1 meg|tart magának n2t 
2. n1 meg|tart n2t 
3. n1 meg|tart n2t d 
4. n1 meg|tart n2t n3 előtt 
5. n1 meg|tart n2t n3ben 
6. n1 meg|tart n2t n3ben <n3 – kéz, mancs, ujj, fog, …> 
7. n1 meg|tart n2t n3jnél fogva 
8. n1 meg|tart n2t n3től 
9. n1 meg|tart n2t n3vel 
10. n1 meg|tart n2t n3vel <n3 – kéz, mancs, ujj, fog, …> 
11. n1 meg|tart n2t n3x3 

meg|telepszik 
1. n1 meg|telepszik n2t 

meg|terem 
1. n1 meg|terem 
2. n1 meg|terem d 
3. n1 meg|terem n2x3 



meg|teremt 
1. n1 meg|teremt n2t 
2. n1 meg|teremt n2t n3 számára 
3. n1 meg|teremt n2t n3ből 
4. n1 meg|teremt n2t n3nek 

meg|teremtődik 
1. n1 meg|teremtődik 

meg|terhel 
1. n1 meg|terhel n2t 
2. n1 meg|terhel n2t n3vel 

meg|termel 
1. n1 meg|termel n2t 

meg|tervez 
1. n1 meg|tervez n2t 

meg|tesz 
1. n1 meg|tesz n2ra <n2 – kártyalap> 
2. n1 meg|tesz n2t 
3. n1 meg|tesz n2t <n2 – távolság> 
4. n1 meg|tesz n2t a bankba 
5. n1 meg|tesz n2t n3 alatt 
6. n1 meg|tesz n2t n3 alatt <n3 – idő> 
7. n1 meg|tesz n2t n3be 
8. n1 meg|tesz n2t n3hoz 
9. n1 meg|tesz n2t n3nek 
10. n1 meg|tesz n2t n3nként 

meg|tetszik 
1. n1 meg|tetszik n2nek 
2. n1nek meg|tetszik (az) conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

3. n2nek meg|tetszik n1nek _a ← n3j 

4. n2nek meg|tetszik n1nek _a ← n3j <n3 – n1 tulajdonsága> 

meg|tilt 
1. n1 meg|tilt (azt) hogy s 
2. n1 meg|tilt n2t 

meg|tisztít 
1. n1 meg|tisztít n2t 
2. n1 meg|tisztít n2t n3n 
3. n1 meg|tisztít n2t n3től 
4. n1 meg|tisztít n2t n3től <v n3> 
5. n1 meg|tisztít n2t n3vel 
6. n1 meg|tisztít n2t n3vel <n3 – anyag> 



7. n1 meg|tisztít n2t n3vel <n3 – eszköz> 
8. n1 meg|tisztít n3t n2ról 

meg|tizedel 
1. n1 meg|tizedel n2t 

meg|töm 
1. n1 meg|töm n2t 

meg|tör 
1. n1 meg|tör n2t 
2. n1 meg|tör n2t d 
3. n1 meg|tör n2t n3ben 
4. n1 meg|tör n2t n3n 
5. n1 meg|tör n2t n3ra 
6. n1 meg|tör n2t n3vel 

7. n1 meg|tör n3nek _a ← n2jt 

meg|törik 
1. n1 meg|törik 
2. n1 meg|törik d 
3. n1 meg|törik n2n 
4. n1 meg|törik n2ra 
5. n1 meg|törik n2től <n2 – ok> 

meg|töröl 
1. n1 meg|töröl n2t 
2. n1 meg|töröl n2t n3vel 

meg|történik 
1. n1 meg|történik 
2. n1 meg|történik d 
3. n1 meg|történik n2 miatt 
4. n1 meg|történik n2ből 
5. n1 meg|történik n2vel 
6. n1 meg|történik n2x3 

meg|trágyáz 
1. n1 meg|trágyáz n2t 
2. n1 meg|trágyáz n2t n3vel 

meg|tudakol 
1. n1 meg|tudakol (azt) 
2. n1 meg|tudakol (azt) (hogy) rel s 
3. n1 meg|tudakol (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
4. n1 meg|tudakol (azt) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
5. n1 meg|tudakol (azt) (hogy) s <s – kérdő> 



6. n1 meg|tudakol (azt) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
7. n1 meg|tudakol (azt) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
8. n1 meg|tudakol n2t 
9. n1 meg|tudakol n2t <n2 – információ – újság, tény, titok, történet, részlet, minden, 
ez, …> 
10. n1 meg|tudakol n2t n3ből <n3 – az információ forrása> 
11. n1 meg|tudakol n2t n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
12. n1 meg|tudakol v (azt) (hogy) rel s 

meg|tűr 
1. n1 meg|tűr (azt) conj s <conj ha (a)mikor> 
2. n1 meg|tűr (azt) hogy s <s tagadó v. kérdő> 
3. n1 meg|tűr n2t 

meg|un 
1. n1 meg|un (azt) conj s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
2. n1 meg|un n2t 
3. n2 meg|un n1t 

meg|ünnepel 
1. n1 meg|ünnepel n2t 

meg|üt 
1. n1 meg|üt n2t 
2. n1 meg|üt n2t n3vel 

meg|vádol 
1. n1 meg|vádol n2t 
2. n1 meg|vádol n2t n3vel 

meg|vág 
1. n1 meg|vág n2jt 
2. n1 meg|vág n2jt n3ben <n3 – rögzített> 
3. n1 meg|vág n2jt n3n <n3 – rögzített> 
4. n1 meg|vág n2t n3vel <n3-t n1 szabadon mozgatja> 

5. n1 meg|vág n3nek _a ← n2jt 

meg|vajaz 
1. n1 meg|vajaz n2t 

meg|vakar 
1. n1 meg|vakar d 

2. n1 meg|vakar n2nek _a ← n3jt 
3. n1 meg|vakar n2t 
4. n1 meg|vakar n3jt n3vel 

5. n1 meg|vakar n3nek _a ← n2jt 



meg|vakargat 
1. n1 meg|vakargat d 

2. n1 meg|vakargat n2nek _a ← n3jt 
3. n1 meg|vakargat n2t 
4. n1 meg|vakargat n3jt n3vel 

5. n1 meg|vakargat n3nek _a ← n2jt 

meg|választ 
1. n1 meg|választ n2t 
2. n1 meg|választ n2t (arra) hogy s 
3. n1 meg|választ n2t <n2 – választott tisztség v. szerv> 
4. n1 meg|választ n2t d <n2 – választott tisztség v. szerv> 
5. n1 meg|választ n2t n3be <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 
6. n1 meg|választ n2t n3nek 
7. n1 meg|választ n2t n3nek <n2 – személy, n3 – választott tisztség> 
8. n1 meg|választ n2t n3nek <n3 – választott tisztség> 
9. n1 meg|választ n2t n3ra 
10. n1 meg|választ n2t n3ra <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 
11. n1 meg|választ n2t n3ra <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – n2 
tisztségviselésének időtartama> 
12. n1 meg|választ n2t n3vel <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – a szavazás módja> 
13. n1 meg|választ n2t n3vé 
14. n1 meg|választ n2t n3vé <n2 – személy, n3 – választott tisztség> 
15. n1 meg|választ n2t n3x <n2 – választott tisztség v. szerv> 

meg|változik 
1. n1 meg|változik 
2. n1 meg|változik n2jra 
3. n1 meg|változik n2től <n2 – ok> 

meg|változtat 
1. n1 meg|változtat n2t 

meg|van 
1. n1 meg|van 
2. n1 meg|van d 
3. n1 meg|van d <d, n2 – időpont> 
4. n1 meg|van n2x <d, n2 – időpont> 
5. n1 meg|van n2x3 

meg|vár 
1. n1 meg|vár n2t 
2. n1 meg|vár n2t d 
3. n1 meg|vár n2t n3x3 

meg|varr 
1. n1 meg|varr n2t 
2. n1 meg|varr n2t n3ből 



3. n1 meg|varr n2t n3n <n3 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 
4. n1 meg|varr n2t n3nek 
5. n1 meg|varr n2t n3vel <n3 – mozgatható eszköz> 
6. n1 meg|varr n2t n3vel <n3 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 

meg|vásárol 
1. n1 meg|vásárol n2t 
2. n1 meg|vásárol n2t a áron 
3. n1 meg|vásárol n2t d 
4. n1 meg|vásárol n2t n3be <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
5. n1 meg|vásárol n2t n3n 
6. n1 meg|vásárol n2t n3nek 
7. n1 meg|vásárol n2t n3nek az árán 
8. n1 meg|vásárol n2t n3ra <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
9. n1 meg|vásárol n2t n3től 
10. n1 meg|vásárol n2t n3x3 
11. n1 meg|vásárol n2t n3ért 

12. n1 meg|vásárol n3nek _a ← n2jt 
13. n1 ! meg|vásárol n2t n3ből 

meg|vastagodik 
1. n1 meg|vastagodik 

2. n1 meg|vastagodik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 meg|vastagodik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

meg|véd 
1. n1 meg|véd n2t 
2. n1 meg|véd n2t n3tól 
3. n1 meg|véd n2t n3től 
4. n1 meg|véd n2t n3vel 
5. n1 meg|véd n2t n3vel <n3 – többnyire hideg fegyver> 
6. n1 meg|véd n2t n3vel szemben 
7. n1 meg|véd n3től n2t 

meg|védelmez 
1. n1 meg|védelmez n2t 
2. n1 meg|védelmez n2t n3tól 

meg|ver 
1. n1 meg|ver n2t 

meg|vereget 

1. n1 meg|vereget n2nek _a ← n3jt 
2. n1 meg|vereget n2t 

3. n1 meg|vereget n2t n3n, n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 meg|vereget n2t n3vel 

meg|verekszik 



1. n1 meg|verekszik 
2. n1 meg|verekszik n2vel 
3. n1 meg|verekszik n2vel || n1 és n2 v 

meg|vesz 
1. n1 meg|vesz n2t 
2. n1 meg|vesz n2t a áron 
3. n1 meg|vesz n2t d 
4. n1 meg|vesz n2t n3be <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
5. n1 meg|vesz n2t n3n 
6. n1 meg|vesz n2t n3nek 
7. n1 meg|vesz n2t n3nek az árán 
8. n1 meg|vesz n2t n3ra <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
9. n1 meg|vesz n2t n3től 
10. n1 meg|vesz n2t n3x3 
11. n1 meg|vesz n2t n3ért 

12. n1 meg|vesz n3nek _a ← n2jt 
13. n1 ! meg|vesz n2t n3ből 

meg|vigasztal 
1. n1 meg|vigasztal n2t 
2. n1 meg|vigasztal n2t n3vel 

meg|világít 
1. n1 meg|világít n2t 
2. n1 meg|világít n2t n3vel 
3. n2 meg|világít n1t 

meg|világosodik 
1. n1 meg|világosodik 

meg|villan 
1. n1 meg|villan n2n keresztül 
2. n1 meg|villan n2n át 
3. n1 meg|villan n2x3 

meg|villant 
1. n1 meg|villant n2t <n2 – szem> 

meg|vitat 
1. n1 meg|vitat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meg|vitat (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 meg|vitat (azt) (hogy) rel s n3x3 
4. n1 meg|vitat (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 meg|vitat hogy s n3vel 
6. n1 meg|vitat hogy s n3x3 
7. n1 meg|vitat n2t 
8. n1 meg|vitat n2t n3vel 



9. n1 meg|vitat n2t n3x3 

meg|vizsgál 

1. n1 meg|vizsgál n2nek _a ← n3jt 

2. n1 meg|vizsgál n2nek _a ← n3jt <n3 – n2 tulajdonsága> 
3. n1 meg|vizsgál n2t 
4. n1 meg|vizsgál n2t n3 között <n3 – a kipróbálás módja> 
5. n1 meg|vizsgál n2t n3ben <n3 – a kipróbálás módja> 
6. n1 meg|vizsgál n2t n3n <n3 – a kipróbálás módja> 
7. n1 meg|vizsgál n2t n3vel <n3 – a kipróbálás módja> 

meg|von 
1. n1 meg|von n2t 
2. n1 meg|von n2t n3n 

meg|vulkanizál 
1. n1 meg|vulkanizál n2t 

meg|zargat 
1. n1 meg|zargat n2t 

meg|zavar 
1. n1 meg|zavar 
2. n1 meg|zavar n2t 
3. n1 meg|zavar n2t n3ben <n3 – n2 cselekedete> 

4. n1 meg|zavar n2t n3jben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

5. n1 meg|zavar n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
6. n1 meg|zavar n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
7. n1 meg|zavar n2t v#, n1 v n2t (v#)ben 

megabrakol 
1. n1 megabrakol n3t 

megad 
1. n1 megad n2t 
2. n1 megad n2t d 
3. n1 megad n2t n3ben 
4. n1 megad n2t n3nek 
5. n1 megad n2t n3vel 
6. n1 megad n2t n3x2 

megajándékoz 
1. n1 megajándékoz n2t n3nek, n1 v n3t n2vel 
2. n1 megajándékoz n2t n3vel 
3. n1 megajándékoz n3t n2vel 

megakad 
1. n1 megakad n2n <n1 – figyelem, pillantás, gondolat, …> 



megakaszt 
1. n1 megakaszt n2t 

megalapoz 
1. n1 megalapoz n3t 

megaláz 
1. n1 megaláz n2t 

2. n1 megaláz n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megaláz n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete> 

megalázkodik 
1. n1 megalázkodik 
2. n1 megalázkodik annyira hogy s 
3. n1 megalázkodik n2 előtt 

megáld 
1. n1 megáld n2t n3vel 

megáll 
1. n1 megáll 
2. n1 megáll d 
3. n1 megáll d n3ra <n3 – időtartam> 
4. n1 megáll magát 
5. n1 megáll n2jn 
6. n1 megáll n2n 
7. n1 megáll n2nál 
8. n1 megáll n2ra 
9. n1 megáll n2ra <v#, n2 – cél> 
10. n1 megáll n2től <n2 – ok> 
11. n1 megáll n2x3 
12. n1 megáll n2x3 n3ra <n3 – időtartam> 
13. n1 megáll v 
14. n1 megáll v# <v#, n2 – cél> 

megáll <’erőt vesz magán’> 
1. n1 megáll <’erőt vesz magán’> 

megáll <a lábán> 
1. n1 megáll <a lábán> a lábán 
2. n1 megáll <a lábán> magát n2n 
3. n1 megáll <a lábán> n2ben 
4. n1 megáll <a lábán> n2n 

megállapít 
1. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s n3 alapján 
3. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s n3 segítségével 



4. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s n3ből 
5. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s n3ról 
6. n1 megállapít (azt) (hogy) rel s n3vel 
7. n1 megállapít (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 megállapít (azt) (hogy) s n3 alapján 
9. n1 megállapít (azt) (hogy) s n3 segítségével 
10. n1 megállapít (azt) (hogy) s n3ből 
11. n1 megállapít (azt) (hogy) s n3ról 
12. n1 megállapít (azt) (hogy) s n3vel 
13. n1 megállapít (azt) hogy s 
14. n1 megállapít (azt) hogy s <s – kérdő> 
15. n1 megállapít (azt) hogy s n3 alapján 
16. n1 megállapít (azt) hogy s n3 segítségével 
17. n1 megállapít (azt) hogy s n3ből 
18. n1 megállapít (azt) hogy s n3ról 
19. n1 megállapít (azt) hogy s n3vel 
20. n1 megállapít n2t 
21. n1 megállapít n2t n3 alapján 
22. n1 megállapít n2t n3 segítségével 
23. n1 megállapít n2t n3 számára 
24. n1 megállapít n2t n3ből 
25. n1 megállapít n2t n3d 
26. n1 megállapít n2t n3nek 
27. n1 megállapít n2t n3ra <n3 – időpont, dátum> 
28. n1 megállapít n2t n3ról 
29. n1 megállapít n2t n3vel 

megállapít <’azonosítani képes vmit értelme v. érzékszervei segítségével’> 
1. n1 megállapít <’azonosítani képes vmit értelme v. érzékszervei segítségével’> (azt) 
(hogy) rel s 
2. n1 megállapít <’azonosítani képes vmit értelme v. érzékszervei segítségével’> (azt) 
(hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 megállapít <’azonosítani képes vmit értelme v. érzékszervei segítségével’> n2t 

megállapodik 
1. n1 megállapodik 
2. n1 megállapodik (abban) (hogy) rel s 
3. n1 megállapodik (abban) hogy s 
4. n1 megállapodik (abban) hogy s || n1 v n (s)ben/v n (s)t 
5. n1 megállapodik (abban)) hogy s 
6. n1 megállapodik (azt) hogy s || n1 v n (s)ben/v n (s)t 
7. n1 megállapodik<n1 – többnyire többes> 
8. n1 megállapodik n2ben 
9. n1 megállapodik n2n 
10. n1 megállapodik n2n <n1 – figyelem, pillantás, gondolat, …> 
11. n1 megállapodik n2nál 
12. n1 megállapodik n2ra nézve 
13. n1 megállapodik n2vel 



14. n1 megállapodik n2vel || n1 és n2 v 

megállít 
1. n1 megállít n2t 

megbánt 
1. n1 megbánt n2t 

2. n1 megbánt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megbánt n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 
4. n1 megbánt n2t n3ért 

megbarátkozik 
1. n1 megbarátkozik n2vel 

megbecsüli <vminek> a súlyát 
1. n1 n2nek _a megbecsüli <vminek> a súlyát 

megbékél 
1. n1 megbékél n2vel 

megbénít 
1. n1 megbénít n2t 
2. n1 megbénít n2t <n1 – paralízis, ill. szélütés, guta> 

megbeszél 
1. n1 megbeszél (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megbeszél (azt) hogy s 
3. n1 megbeszél n2vel 
4. n1 megbeszél n2vel || n1 és n2 v 

megbetegszik 
1. n1 megbetegszik 
2. n1 megbetegszik a <v – cop> 
3. n1 megbetegszik n2ben 

megbiccent 
1. n1 megbiccent a fejét 

megbirkózik 
1. n1 megbirkózik n2vel 

megbíz 
1. n1 megbíz n2ra (azt) hogy s || n1 v n2ra nt <néhány v esetében> 
2. n1 megbíz n3t (azzal) hogy s 
3. n1 megbíz n3t (azzal) hogy s || n1 v n3t n (s)vel 
4. n1 megbíz n3t n2vel 
5. n1 n2 n2t azzal hogy s 

megbizonyosodik 



1. n1 megbizonyosodik arról hogy s 
2. n1 megbizonyosodik n2ról 
3. n1 megbizonyosodik n2ról || n1 v (arról) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
4. n1 megbizonyosodik n2ről 

megbocsát 
1. megbocsát 
2. megbocsát<v – felszólító módban> 
3. n 
4. n n2ért 
5. n1 megbocsát (azt) hogy s <v – felsz> 
6. n1 megbocsát conj s <conj – ha, (a)mikor> 
7. n1 megbocsát conj s <conj – hogy, ha> 
8. n1 megbocsát n2nek <n2nek – a bűnös, n2t – a vétség> 
9. n1 megbocsát n2nek <n2nek – a vétőnek, n2t – a vétséget> 
10. n1 megbocsát n2nek n3ért 
11. n1 megbocsát n2nek n3ért || n1 v n2nek n3t 
12. n1 megbocsát n2t <n2nek – a bűnös, n2t – a vétség> 
13. n1 megbocsát n2t <n2nek – a vétőnek, n2t – a vétséget> 
14. n1 megbocsát n2t n3nek _a 
15. n1 megbocsát n2ért 
16. n1 n n2ért 
17. n1 nt n2ért 
18. nt 

megbont 
1. n1 megbont n2t 
2. n1 megbont n2t <n2 – sor, rend, lépés, …> 

megbosszul 
1. n1 megbosszul n2t 

megbukik 
1. n1 megbukik 
2. n1 megbukik n2ből 
3. n1 megbukik n2n 

megcéloz 

1. n1 megcéloz n3nek _a ← n2jt 

2. n1 megcéloz n3nek _a ← n2jx2 v n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

megcsáklyáz 
1. n1 megcsáklyáz n2t 
2. n1 megcsáklyáz n2t n3től 

megcsap 
1. n1 megcsap n2jt n3nek _a 
2. n1 megcsap n2t 



megcsillogtat 
1. n1 megcsillogtat n2t 

megcsinál 
1. n1 megcsinál n2t 

megcsináltat 
1. n1 megcsináltat n2t 
2. n1 megcsináltat n2t n3be 

megcsomóz 
1. n1 megcsomóz n2ra n2t <n2 – tárgy, n3 – a kötés eredménye> 
2. n1 megcsomóz n2t 
3. n1 megcsomóz n2t <n2 – a kötés eredménye> 
4. n1 megcsomóz n2t <n2 – tárgy> 
5. n1 megcsomóz n2t n3jben 

megcsúfol 
1. n1 megcsúfol n2t 

megcsúszik 
1. n1 megcsúszik 
2. n1 megcsúszik n2ról 
3. n1 megcsúszik n2x2 

megdermed 
1. n1 megdermed 
2. n1 megdermed n2ben 
3. n1 megdermed n2ben <n2 – ok> 
4. n1 megdermed n2n 
5. n1 megdermed n2től <n2 – ok> 
6. n1 megdermed n2x3 

megdob 
1. n1 megdob n2vel n3t 

megdolgoz 
1. n1 megdolgoz n2t 

megdől 
1. n1 megdől 
2. n1 megdől d 
3. n1 megdől n2 alatt 
4. n1 megdől n2ben <n2 – ok> 
5. n1 megdől n2ra 
6. n1 megdől n2x2 

megdönt 
1. n1 megdönt n2t 



2. n1 megdönt n2t <n1 – eső, szél, jégeső; n2 – por, tűz, láng, növény> 
3. n1 megdönt n2t d 
4. n1 megdönt n2t n3hoz 
5. n1 megdönt n2t n3ról 
6. n1 megdönt n2t n3vel 
7. n1 megdönt n2t n3x2 

megdörzsöl 
1. n1 megdörzsöl n2t 
2. n1 megdörzsöl n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 megdörzsöl n2t n3vel <n3 – eszköz> 

4. n1 megdörzsöl n3nek _a ← n2jt 

5. n1 megdörzsöl n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

megéget 
1. n1 megéget 
2. n1 megéget n2t 
3. n1 megéget n2t n3ben 
4. n1 megéget n2t n3ben <n3 – a kivégzés eszköze> 
5. n1 megéget n2t n3n 
6. n1 megéget n2t n3n <n3 – a kivégzés eszköze> 
7. n1 megéget n2t n3ért 

megegyezik 
1. n1 megegyezik 
2. n1 megegyezik (abban) (hogy) rel s 
3. n1 megegyezik (abban) hogy s 
4. n1 megegyezik (abban) hogy s || n1 v n (s)ben/v n (s)t 
5. n1 megegyezik (abban)) hogy s 
6. n1 megegyezik (azt) hogy s || n1 v n (s)ben/v n (s)t 
7. n1 megegyezik<n1 – többnyire többes> 
8. n1 megegyezik n2ben 
9. n1 megegyezik n2ra nézve 
10. n1 megegyezik n2vel 
11. n1 megegyezik n2vel || n1 és n2 v 

megejt 
1. n1 megejt magával n2t 
2. n1 megejt n2t 
3. n1 megejt n2t n3jvel 

4. n1 megejt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 

5. n1 megejt n2t n3jvel || n1nek _a → n3j v n2t 
6. n1 megejt n2t n3vel 

megél 
1. n1 megél 
2. n1 megél d 
3. n1 megél d <d, n2 – mód> 



4. n1 megél d n3ig <n3 – idő> 
5. n1 megél d n3t <n3 – idő> 
6. n1 megél magát 
7. n1 megél magát n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
8. n1 megél magát n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
9. n1 megél mint n2 <d, n2 – mód> 
10. n1 megél mint n2 n3ig <n3 – idő> 
11. n1 megél mint n2 n3t <n3 – idő> 
12. n1 megél n2 között <n2 – állapot> 
13. n1 megél n2ben <n2 – állapot> 
14. n1 megél n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
15. n1 megél n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
16. n1 megél n2ként <d, n2 – mód> 
17. n1 megél n2ként <n2 – az emberi jellemző minőség> 
18. n1 megél n2ként n3ig <n3 – idő> 
19. n1 megél n2ként n3t <n3 – idő> 
20. n1 megél n2t 
21. n1 megél n2x 
22. n1 megél n2x <d, n2 – mód> 
23. n1 megél n2x n3ig <n3 – idő> 
24. n1 megél n2x n3t <n3 – idő> 

megelégszik 
1. n1 megelégszik n2vel 

megélénkül 
1. n1 megélénkül 

megelőz 
1. n1 megelőz n2t 
2. n1 megelőz n2t n3 tekintetében 
3. n1 megelőz n2t n3ben 

megemészt 
1. n1 megemészt n2t 

megenged 
1. megenged a 
2. n1 megenged (azt) hogy s 
3. n1 megenged (azt) hogy s || n1 v n (s)t 
4. n1 megenged (azt) hogy s <többnyire tagadáskor v. kérdéskor> 
5. n1 megenged hogy s 
6. n1 megenged n2nek (azt) hogy s 
7. n1 megenged n2nek hogy s 
8. n1 megenged n2t 
9. n1 megenged n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) 

megérdeklődik 



1. n1 megérdeklődik (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 megérdeklődik n2t 
3. n1 megérdeklődik v (azt) (hogy) rel s 

megered 
1. n1 megered 
2. n1 megered n2vel 

megereszt 
1. n1 megereszt n2t 
2. n1 megereszt n2t n3nek 

megerősít 
1. n1 megerősít (azt) hogy s 
2. n1 megerősít n2t 
3. n1 megerősít n2t n3ben 
4. n1 megerősít n2t n3jben 
5. n1 megerősít n2t n3nek <n2 – személy, n3 – beosztás, poszt, rang> 
6. n1 megerősít „s” 

megért 
1. n1 megért n2t 

megértet 
1. n1 megértet n3vel n2t 

megeshet <’valószínű valami’> 
1. megeshet(az) hogy s 
2. n1 vhat 

megesik 
1. megesik 
2. megesik az (hogy) s 
3. n1 megesik 
4. n1 megesik d 
5. n1 megesik n2vel 
6. n1 megesik n2x3 
7. n2nek megesik n1j 

megesz 
1. n1 megesz n2t 

megfagy 
1. n1 megfagy 
2. n1 megfagy d 
3. n1 megfagy n2x3 

megfájdul 
1. n1j megfájdul 



2. n2nek ← n1j megfájdul 
3. n2nek valami megfájdul n1jx3 
4. valami megfájdul d 
5. valami megfájdul n1jx3 

megfejt 
1. n1 megfejt n2t 

megfékez 
1. n1 megfékez n2t 

megfeledkezik 
1. n1 megfeledkezik arról hogy rel s 
2. n1 megfeledkezik arról hogy s 
3. n1 megfeledkezik n2ról 

megfelel 
1. n1 megfelel n2n 
2. n1 megfelel n2nek 
3. n1 megfelel n2nek n3ben 

megfélemlít 
1. n1 megfélemlít n2t 

megfér 
1. n1 megfér egymással 
2. n1 megfér egymással <n1 – többes> 
3. n1 megfér n2vel 
4. n1 megfér n2vel || n1 és n2 megfér egymással 
5. n1 megfér n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 megfér n2vel n3ben 

megfertőz 
1. n1 megfertőz 
2. n1 megfertőz a <v – cop> 
3. n1t megfertőz n2 

megfigyel 
1. n1 megfigyel (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megfigyel (azt) hogy s 
3. n1 megfigyel (hogy) s 
4. n1 megfigyel n2t 
5. n1 megfigyel n2t n3ben <n3 – közeg> 

megfigyelés alatt tart 
1. n1 megfigyelés alatt tart n2t 

megfizet 
1. n1 megfizet n2nek 



2. n1 megfizet n2nek n3ért 

megfog 
1. n1 megfog n2t 
2. n1 megfog n2t d 
3. n1 megfog n2t n3ben 
4. n1 megfog n2t n3ből <n3 – tantárgy v. téma> 
5. n1 megfog n2t n3jnél fogva 
6. n1 megfog n2t n3n 
7. n1 megfog n2t n3n <n3 – tantárgy v. téma> 
8. n1 megfog n2t n3n <n3n – az ellenőrzés típusa> 
9. n1 megfog n2t n3vel 

megfogalmaz 
1. n1 megfogalmaz n2t 
2. n1 megfogalmaz n2t d 

megfogan 
1. n1 megfogan 

megfontol 
1. n1 megfontol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megfontol (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 megfontol n2t 

megfordul 
1. n1 megfordul 
2. n1 megfordul d <d/n2 – idő> 
3. n1 megfordul d3 
4. n1 megfordul n2 körül 
5. n1 megfordul n2ra 
6. n1 megfordul n2x <d/n2 – idő> 
7. n1 megfordul n2x3 

megforgat 
1. n1 megforgat n2t n3ból 

megfoszt 
1. n1 megfoszt n2t n3től 
2. n1 megfoszt n2től n3t 
3. n1 megfoszt n3jtől 

megfúj 
1. n1 megfúj n2t 
2. n1 megfúj n2t d 
3. n1 megfúj n2t n3x1 

4. n1 megfúj n3nek _a ← n2jt 

megfutamodik 



1. n1 megfutamodik 

meggazdagodik 
1. n1 meggazdagodik 
2. n1 meggazdagodik n2 rovására 
3. n1 meggazdagodik n2ből 

meggémberedik 
1. n1 meggémberedik 
2. n1 meggémberedik n2ben <n2 – ok> 
3. n1 meggémberedik n2től <n2 – ok> 
4. n1j meggémberedik n2től 
5. n1től meggémberedik n2j n3nek _a 

meggémberít 
1. n1 meggémberít n2jt n3nek _a 
2. n2 meggémberít n1jt 

meggondol 
1. n1 meggondol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meggondol (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 meggondol n2t 

meghagy 
1. n1 meghagy n2t 
2. n1 meghagy n2t n3nek 
3. n1 meghagy n2t n3nek <n2 elidegeníthető v. el nem idegeníthető tárgy> 
4. n1 meghagy n2t n3nál <n2 – elidegeníthető tárgy> 
5. n1 meghagy n2t n3ra 

meghajlít 
1. n1 meghajlít n2t 

meghajol 
1. n1 meghajol 
2. n1 meghajol n2 előtt 

meghajtja magát <testét tisztelete jeléül v. az illemszabály előírásai szerint meghajlítja> 
1. n1 meghajtja magát <testét tisztelete jeléül v. az illemszabály előírásai szerint 
meghajlítja> 

meghal 
1. n1 meghal 
2. n1 meghal a n2vel 
3. n1 meghal n2ben 
4. n1 meghal n2től 
5. n1 meghal n2ért 

meghalad 



1. n1 meghalad n2t 

meghallgat 
1. n1 meghallgat n2t 

meghamisít 
1. n1 meghamisít n2t 

megharagít 
1. n1 megharagít az conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
2. n1 megharagít n2t 

3. n1 megharagít n2t n3vel || _a ← n3j v n2t 
4. n1 megharagít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meghat 
1. n1 meghat n2t 
2. n1 meghat n2t n3ig <n3 – könnyek, a szíve legmélye, …> 

3. n1 meghat n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 meghat n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meghatároz 
1. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s n3 alapján 
3. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s n3 segítségével 
4. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s n3ből 
5. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s n3ról 
6. n1 meghatároz (azt) (hogy) rel s n3vel 
7. n1 meghatároz (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 meghatároz (azt) (hogy) s n3 alapján 
9. n1 meghatároz (azt) (hogy) s n3 segítségével 
10. n1 meghatároz (azt) (hogy) s n3ből 
11. n1 meghatároz (azt) (hogy) s n3ról 
12. n1 meghatároz (azt) (hogy) s n3vel 
13. n1 meghatároz (azt) hogy s 
14. n1 meghatároz (azt) hogy s n3 alapján 
15. n1 meghatároz (azt) hogy s n3 segítségével 
16. n1 meghatároz (azt) hogy s n3ből 
17. n1 meghatároz (azt) hogy s n3ról 
18. n1 meghatároz (azt) hogy s n3vel 
19. n1 meghatároz n2t 
20. n1 meghatároz n2t n3 alapján 
21. n1 meghatároz n2t n3 segítségével 
22. n1 meghatároz n2t n3ből 
23. n1 meghatároz n2t n3ként 
24. n1 meghatároz n2t n3ról 
25. n1 meghatároz n2t n3vel 
26. n1 meghatároz n2t úgy mint n3t 



meghátrál 
1. n1 meghátrál 
2. n1 meghátrál n2 elől 
3. n1 meghátrál n2 elől n3ben 
4. n1 meghátrál n2 előtt 
5. n1 meghátrál n2 előtt n3ben 

meghirdet 
1. n1 meghirdet n2t 
2. n1 meghirdet n2t n3d 
3. n1 meghirdet n2t n3ra <n3 – időpont, dátum> 

meghiúsít 
1. n1 meghiúsít n2t 
2. n1 meghiúsít n2t n2vel 
3. n1 meghiúsít n2t n3ben 

4. n1 meghiúsít n2t n3ben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 
5. n1 meghiúsít n2t n3vel 

meghiúsul 
1. n1 meghiúsul 

meghódít 
1. n1 meghódít n2t 

2. n1 meghódít n2t n3vel || n3nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 meghódít n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 

meghonosít 
1. n1 meghonosít n2t 
2. n1 meghonosít n2t d 
3. n1 meghonosít n2t n3x3 
4. n1 meghonosít n3ben n2t 

meghosszabbít 
1. n1 meghosszabbít n2t 
2. n1 meghosszabbít n2t n3ig 
3. n1 meghosszabbít n2t n3ra <n3 – időtartam> 
4. n1 meghosszabbít n2t n3vel 

meghoz 
1. n1 meghoz n2t 
2. n1 meghoz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
3. n1 meghoz n2t d 
4. n1 meghoz n2t magával 
5. n1 meghoz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
6. n1 meghoz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
7. n1 meghoz n2t n3nek 
8. n1 meghoz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 



9. n1 meghoz n2t n3x1 
10. n1 meghoz n2t n3x2 
11. n1 meghoz n2t v# <v# – vtat> 
12. n1 meghoz n3nek _a n2jt 

meghúz 
1. n1 meghúz n2t 
2. n1 meghúz n2t n3ből <n3 – tantárgy v. téma> 
3. n1 meghúz n2t n3n <n3 – tantárgy v. téma> 
4. n1 meghúz n2t n3n <n3n – az ellenőrzés típusa> 
5. n1 meghúz n2t n3vel 

meghúzódik 
1. n1 meghúzódik 

2. n2nek _a ← n1j meghúzódik 

megindít 
1. n1 megindít n2t 
2. n1 megindít n2t n3ig <n3 – könnyek, a szíve legmélye, …> 

3. n1 megindít n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 megindít n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

megindítja <vminek> a közlekedését 
1. n1 megindítja <vminek> a közlekedését n3 között 
2. n1 megindítja <vminek> a közlekedését n3n 
3. n1 megindítja <vminek> a közlekedését n3n át 
4. n1 n2nek _a megindítja <vminek> a közlekedését 
5. n1 n2nek _a megindítja <vminek> a közlekedését d 
6. n1 n2nek _a megindítja <vminek> a közlekedését n2x2 

megingat 
1. n1 megingat n2t 

2. n1 megingat n2t n3(j)vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

3. n1 megingat n2t n3jben 
4. n1 megingat n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 

megír 
1. n1 megír n2t 
2. n1 megír n2t n2nek 
3. n1 megír n2t n3 részére 

megismer 
1. n1 megismer 
2. n1 megismer n2t 
3. n1 megismer n2t d 
4. n1 megismer n2t n3 alapján 
5. n1 megismer n2t n3ben 
6. n1 megismer n2t n3ról 



megismerkedik 
1. n1 megismerkedik n2vel 

megjár 
1. n1 megjár n2t <n2 – távolság> 
2. n1 megjár n2t n3 alatt <n3 – idő> 

megjátszik 
1. n1 megjátszik n2ben <n2 – előadás v. színmű> 
2. n1 megjátszik n2ben <n2 – színház> 
3. n1 megjátszik n2t 

megjavít 
1. n1 megjavít n2t 

megjegyez 
1. megjegyez d <közbevetett, közbevetett> 
2. n1 megjegyez (azt) (hogy) rel s 
3. n1 megjegyez (azt) hogy s 
4. n1 megjegyez magáévá (azt) (hogy) rel s 
5. n1 megjegyez n2nek (azt) hogy s 
6. n1 megjegyez n2t 
7. n1 megjegyez „s” 
8. n1n megjegyez (azt) hogy s 
9. n1n megjegyez magáévá (azt) hogy s 

megjelenik 
1. n1 megjelenik 
2. n1 megjelenik a ként 
3. n1 megjelenik a nek 
4. n1 megjelenik d 
5. n1 megjelenik d3 
6. n1 megjelenik magát n2 előtt 
7. n1 megjelenik magát n2nek 
8. n1 megjelenik n2 előtt 
9. n1 megjelenik n2 előtt <n2 – személy v. lelki szemek, …> 
10. n1 megjelenik n2ben 
11. n1 megjelenik n2ben <n2 – emlékezet, képzelet, …> 
12. n1 megjelenik n2jx3 
13. n1 megjelenik n2n 
14. n1 megjelenik n2n <n2 – rendezvény> 
15. n1 megjelenik n2nek 
16. n1 megjelenik n2x1 
17. n1 megjelenik n2x2 
18. n1 megjelenik n2x3 

19. n1 megjelenik n3nek _a ← n2jn 
20. n1 megjelenik n3nek _a n2jn 

21. n3nek _a ← n2jx3 megjelenik n1 



megjelenít 
1. n1 megjelenít n2t 
2. n1 megjelenít n2t d 
3. n1 megjelenít n2t n3ben 
4. n1 megjelenít n2t n3x 

megjelentet 
1. n1 megjelentet n2t 
2. n1 megjelentet n2t n3ben 
3. n1 megjelentet n2t n3nál 

megjelöl 
1. n1 megjelöl (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megjelöl (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 megjelöl azt hogy s n3nek 
4. n1 megjelöl n2t 
5. n1 megjelöl n2t n3nek 
6. n1 megjelöl n2t n3vel 
7. n1 v(azt) (hogy) rel s 

megjósol 
1. n1 megjósol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megjósol (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 megjósol (azt) hogy s 
4. n1 megjósol (azt) hogy s n3nek 
5. n1 megjósol n2t 
6. n1 megjósol n2t n3nek 
7. n1 megjósol „s” 

megjön 
1. n1 megjön 
2. n1 megjön d 
3. n1 megjön n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
4. n1 megjön n2ra <n2 – cél> 
5. n1 megjön n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
6. n1 megjön n2x1 
7. n1 megjön n2x2 
8. n1 megjön v# 

megjövendöl 
1. n1 megjövendöl (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megjövendöl (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 megjövendöl (azt) hogy s 
4. n1 megjövendöl (azt) hogy s n3nek 
5. n1 megjövendöl n2t 
6. n1 megjövendöl n2t n3nek 
7. n1 megjövendöl „s” 



megjutalmaz 
1. n1 megjutalmaz n2t 
2. n1 megjutalmaz n2t n3vel 
3. n1 megjutalmaz n2t n3ért 

megkaparint 
1. n1 megkaparint magához n2t 
2. n1 megkaparint n2t 

megkapaszkodik 
1. n1 megkapaszkodik magát n2n 
2. n1 megkapaszkodik n2ben 
3. n1 megkapaszkodik n2n 

megkapja a magáét 
1. n1 megkapja a magáét 
2. n1 megkapja a magáét n2től 
3. n1 megkapja a magáét n2ért 
4. n2 megkapja a magáét n1től 
5. n2 megkapja a magáét n1ért 

megkattint 
1. n1 megkattint n2jt 

megkel 
1. n1 megkel 
2. n1 megkel n2vel 

megkérdez 
1. n1 megkérdez (arról) (hogy) rel s n3t 
2. n1 megkérdez (arról) (hogy) rel s n3t <n3 – a kérdés címzettje> 
3. n1 megkérdez (azt) (hogy) rel s 
4. n1 megkérdez (azt) (hogy) rel s n3től 
5. n1 megkérdez (azt) (hogy) rel s n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
6. n1 megkérdez (azt) (hogy) rel s n3x3 
7. n1 megkérdez (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 megkérdez (hogy) s n3t 
9. n1 megkérdez (hogy) s n3től 
10. n1 megkérdez (hogy) s n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
11. n1 megkérdez (hogy) s n3x3 
12. n1 megkérdez n2ról n3t 
13. n1 megkérdez n2ról n3t <n3 – a kérdés címzettje> 
14. n1 megkérdez n2t <n2 – névm, ill. információ> 
15. n1 megkérdez n2t n3től 
16. n1 megkérdez n2t n3től <n3 – a kérdés címzettje> 
17. n1 megkérdez n2t n3x3 
18. n1 megkérdez „s” 
19. n1 megkérdez „s” n2t 



20. n1 megkérdez „s” n2től 
21. n1 megkérdez „s” n3t <n3 – a kérdés címzettje> 
22. n1 megkérdez „s” n3től <n3 – a kérdés címzettje> 

megkeres 
1. n1 megkeres n2ra valót 
2. n1 megkeres n2t 
3. n1 megkeres n2t <n2 – mennyiség> 
4. n1 megkeres n2t d <n3 – idő> 
5. n1 megkeres n2t n3 alatt <n3 – idő> 
6. n1 megkeres n2t n3ben <n3 – idő> 

megkerül 
1. n1 megkerül 
2. n1 megkerül d 
3. n1 megkerül n2t 
4. n1 megkerül n2t d 
5. n1 megkerül n2t n3ra <n3 – távolság> 
6. n1 megkerül n2x1 

megkésik 
1. n1 megkésik n2vel 

megkever 
1. n1 megkever n2t 

2. n1 megkever n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megkever n2t n3jvel <n3 – n1 cselekedete> 

megkísérel 
1. n1 megkísérel v# 

megkockáztat 
1. n1 megkockáztat (azt) hogy s 
2. n1 megkockáztat n2t 

megkönnyebbülést hoz 
1. n1 megkönnyebbülést hoz n2 számára 

megkönnyít 
1. n1 megkönnyít n2t 

megkörnyékez 
1. n1 megkörnyékez n2t 
2. n1 megkörnyékez n2t n3vel 

megköt 
1. n1 megköt n2t 
2. n1 megköt n2t n3vel 



megkötöz 

1. n1 megkötöz n2nek _a ← n3jt || n1 v n2t n3jnál 
2. n1 megkötöz n2t 
3. n1 megkötöz n2t n3vel 

4. n1 megkötöz n3nek _a ← n2jt 
5. n1 megkötöz n3vel n2t 

megközelít 
1. n1 megközelít a t 
2. n1 megközelít n2t 
3. n1 megközelít n2t n3ra 

megkülönböztet 
1. n1 megkülönböztet n2t 
2. n1 megkülönböztet n2t n3j alapján 
3. n1 megkülönböztet n2t n3j szerint 
4. n1 megkülönböztet n2t n3től 
5. n1 megkülönböztet n2t és n3t 
6. n1 megkülönböztet n2t n3ben <n3 – közeg> 
7. n2 megkülönböztet n1jvel conj s <conj – hogy, amint, ahogy> 

megkülönböztet <’vmely tulajdonság megkülönböztető sajátossága vkinek v. vminek’> 
1. n1 megkülönböztet <’vmely tulajdonság megkülönböztető sajátossága vkinek v. 
vminek’> n2t n3től 

megláncol 

1. n1 megláncol n2nek _a ← n3jt || n1 v n2t n3jnál 
2. n1 megláncol n2t 

3. n1 megláncol n3nek _a ← n2jt 

meglásd 
1. meglásd s <v – csak egyes 2. sz.> 

meglátszik 
1. n1 meglátszik n2n 

meglazít 
1. n1 meglazít n2t 

meglel 
1. n1 meglel n2t 
2. n1 meglel n2t d 
3. n1 meglel n2t n3x3 

meglep 
1. n1 meglep n2t 
2. n1 meglep n2t d 

3. n1 meglep n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 



4. n1 meglep n2t n3x3 
5. n1 n3jvel meglep n2t <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

6. n1nek _a ← n3j meglep n2t <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

meglepődik 
1. n1 meglepődik 
2. n1 meglepődik (azon) conj s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
3. n1 meglepődik n2n 
4. n1 meglepődik „s” 

meglovagol 
1. n1 meglovagol n2t 

meglök 
1. n1 meglök n2t 

2. n1 meglök n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 

megmarad 
1. n1 megmarad 
2. n1 megmarad a nek 
3. n1 megmarad d 
4. n1 megmarad magát 
5. n1 megmarad magát d 
6. n1 megmarad magát n2x3 
7. n1 megmarad n2 mellett 
8. n1 megmarad n2jben 
9. n1 megmarad n2nek 
10. n1 megmarad n2x3 
11. n1 n2nál megmarad 

12. n2nek _a ← n1j megmarad 

13. n2nek _a ← n1j megmarad magát 

megmárt 
1. n1 megmárt n2t 

megmásít 
1. n1 megmásít n2t 

megmászik 
1. n1 megmászik n2n 
2. n1 megmászik n2n át 
3. n1 megmászik n2t 

meg-megbillen 
1. n1 meg-megbillen 
2. n1 meg-megbillen a lábán 
3. n1 meg-megbillen d1 d2 



megmenekül <nem kerül vmely, többnyire kellemetlen tényező hatása alá> 
1. n1 megmenekül <nem kerül vmely, többnyire kellemetlen tényező hatása alá> n2től 

megmered 
1. n1 megmered 
2. n1 megmered n2ben <n2 – ok> 

megmerít 
1. n1 megmerít n3ben n2t 

megmérkőzik 
1. n1 megmérkőzik<n1 – többes> 
2. n1 megmérkőzik d <n1 – többes> 
3. n1 megmérkőzik n2ben <n1 – többes, n2 – az összecsapás megnevezése> 
4. n1 megmérkőzik n2vel 
5. n1 megmérkőzik n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 megmérkőzik n2x3 <n1 – többes> 

megmond 
1. n1 megmond (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megmond (azt) (hogy) rel s n3ból 
3. n1 megmond (azt) (hogy) rel s n3nek 
4. n1 megmond (azt) hogy s 
5. n1 megmond (azt) hogy s n3nek 
6. n1 megmond (hogy) s <s – kérdő> 
7. n1 megmond (hogy) s n3nek 
8. n1 megmond azt hogy s n3nek 
9. n1 megmond hogy s 
10. n1 megmond hogy s n3ból 
11. n1 megmond n2 n3nek 
12. n1 megmond n2t 
13. n1 megmond n2t n3ben 
14. n1 megmond n2t n3ból 
15. n1 megmond n2t n3nek 
16. n1 v(azt) (hogy) rel s 
17. n1 v(azt) hogy s 

18. n1nek _a ← n3j megmond (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

19. n1nek _a ← n3j megmond (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

20. n1nek _a ← n3j megmond n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

megmondja a nevét 
1. n1 megmondja a nevét 

megmossa a fejét <vkinek> 
1. n1 megmossa a fejét <vkinek> n3nek 
2. n1 megmossa a fejét <vkinek> n3nek n4ért 
3. n1 megmossa a fejét <vkinek> n3t 



megmotoz 
1. n1 megmotoz n2t 

megmozdul 
1. n1 megmozdul n2ben 

2. n1 megmozdul n3n ← n2jben 

3. n1 megmozdul n3nek _a ← n2jben 

megmunkál 
1. n1 megmunkál n2t 
2. n1 megmunkál n2t n3n <n3 – helyhez kötött szerszám, eszköz> 
3. n1 megmunkál n2t n3vel <n3 – mozgatható szerszám, eszköz> 

megmutat 
1. n1 megmutat n2t 
2. n1 megmutat n2t n3 előtt 
3. n1 megmutat n2t n3nek 
4. n1 megmutat valódi énjét 

megmutatja 
1. n1 megmutatja d 

megmutatja erejét 
1. n1 megmutatja erejét n2ben <n2 – többnyire névm> 

megmutatkozik 
1. n1 megmutatkozik 
2. n1 megmutatkozik n2ben 

3. n1nek _a ← n2j megmutatkozik 

megnevez 
1. n1 megnevez (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megnevez (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 megnevez (azt) hogy s 
4. n1 megnevez azt hogy s n3nek 
5. n1 megnevez n2t 
6. n1 megnevez n2t <n2 – név v. olyan vmi, aminek neve van> 
7. n1 megnevez n2t n3 szerint <n2 – ember, n3 – név> 
8. n1 megnevez n2t n3nek 

megnéz 
1. n1 megnéz n2t 
2. n1 megnéz n2t d 
3. n1 megnéz n2t minden oldalról 
4. n1 megnéz n2t n3ben <n3 – közeg> 
5. n1 megnéz n2t n3x3 
6. n1 megnéz n2t tetőtől talpig 



megnyálaz 
1. n1 megnyálaz n3t 

megnyer 
1. n1 megnyer 
2. n1 megnyer d 
3. n1 megnyer n2ben 
4. n1 megnyer n2n 
5. n1 megnyer n2t 
6. n1 megnyer n2t magának 
7. n1 megnyer n2t n3hoz 
8. n1 megnyer n2t n3nek 
9. n1 megnyer n2t n3ra 
10. n1 megnyer n2t n3vel 
11. n1 megnyer n2x 

megnyílik 
1. n1 megnyílik 

megnyilvánul 
1. n1 megnyilvánul 
2. n1 megnyilvánul n2ben 

megnyit 
1. n1 megnyit n2t 

megnyugszik 
1. n1 megnyugszik 

megnyugtat <’megnyugvást hoz’> 
1. n1 megnyugtat <’megnyugvást hoz’> n2t 

megold 
1. n1 megold n2t 
2. n1 megold n2t a stílusban 
3. n1 megold n2t d 
4. n1 megold n2t n3ből <n3 – anyag> 
5. n1 megold n2t n3ből <n3 – márvány, bronz, kő, …> 
6. n1 megold n2t n3x 

megoszt 
1. n1 megoszt n2t 
2. n1 megoszt n2t n3 között 
3. n1 megoszt n2t n3vel 
4. n1 megoszt n2vel n3t 
5. n1 megoszt n3t n2vel 

megöl 
1. n1 megöl n2t 



2. n1 megöl n2t n3vel 

megölelik egymást 
1. n1 megölelik egymást <n1 – többes> 

megőriz 
1. n1 megőriz n2t 

2. n1 megőriz n2t n3ben || n1nek _a← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
3. n1 megőriz n2t n3ben <n3 – emlékezet, lélek, szív, …> 

megörökít 
1. n3 megörökít n2t 

megörvendeztet 
1. megörvendeztet n2t (az) hogy s 

2. n1 megörvendeztet n2nek n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megörvendeztet n2t 

4. n1 megörvendeztet n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 

5. n1 megörvendeztet n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

megőrződik 
1. n1 megőrződik 
2. n1 megőrződik d 
3. n1 megőrződik n2ből 
4. n1 megőrződik n2x3 
5. n2nek megőrződik n1j 

megpakol 
1. n1 megpakol n2t n3vel 

megpezsdít 
1. n1 megpezsdít n2t 

megragad 
1. n1 megragad magához n2t 
2. n1 megragad magával n2t 
3. n1 megragad n2jben 
4. n1 megragad n2t 
5. n1 megragad n2t d 
6. n1 megragad n2t n3j közé 
7. n1 megragad n2t n3jbe 
8. n1 megragad n2t n3jvel 

9. n1 megragad n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
10. n1 megragad n2t n3vel <n3 – kéz, fog, csőr, ujj, …> 

megrajzol 
1. n1 megrajzol n2t 
2. n1 megrajzol n2t n3ben 



megrak 
1. n1 megrak n2t 
2. n1 megrak n2t n3vel 

megrándít 
1. n1 megrándít n2(j)t 

megránt 

1. n1 megránt n2nek _a ← n3jt 
2. n1 megránt n2t 
3. n1 megránt n2t n3vel 

megráz 
1. n1 megráz n2t 

2. n1 megráz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megráz n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

megráz <csengettyűt> 
1. n1 megráz <csengettyűt> n2t 

megreked 
1. n1 megreked 
2. n1 megreked n2től <n2 – ok> 
3. n1 megreked n2x3 

megremegtet 
1. n1 megremegtet n2t 

megrendel 
1. n1 megrendel n2t 

megrendít 
1. n1 megrendít n2t 

2. n1 megrendít n2t n3(j)vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

3. n1 megrendít n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 megrendít n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
5. n1 megrendít n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 

megrendül 
1. n1 megrendül 
2. n1 megrendül n2 miatt 

megrenget 
1. n1 megrenget n2t 

megreszkettet 
1. n1 megreszkettet n2t 

megrohan 



1. n 
2. n1 megrohan n2t 
3. n1 megrohan n2t d 
4. n1 megrohan n2t n2 felől 
5. n1 megrohan n2t n2ról 

megrövidít 
1. n1 megrövidít n2t n3vel <n3 – pénzösszeg> 

megsebesít 
1. n1 megsebesít n2t 
2. n1 megsebesít n2t n3jn 
3. n1 megsebesít n2t n3vel 

megsebesül 
1. n1 megsebesül n2től <n2 – golyó, repesz, …> 

megsebez 
1. n1 megsebez n2t 
2. n1 megsebez n2t n3jn 
3. n1 megsebez n2t n3vel 

megsemmisít 
1. n1 megsemmisít n2t 
2. n1 megsemmisít n2t d <d, n3 – fok> 
3. n1 megsemmisít n2t n3vel 
4. n1 megsemmisít n2t n3x <d, n3 – fok> 

megsemmisül 
1. n2 megsemmisül n1től 

megsért 
1. n1 megsért n2t 

megsértődik 
1. n1 megsértődik 
2. n1 megsértődik n2 miatt 
3. n1 megsértődik n2ra 
4. n1 megsértődik n2ért 

megsínyli 
1. n1 megsínyli 
2. n1 megsínyli n2n <n2 – névm> 
3. n1 megsínyli n2t 

4. n1 megsínyli n3nek _a ← n2jben <n2 – vélemény, elképzelés, …> 

megsokszoroz 
1. n1 megsokszoroz n2t 



megsúg 
1. n1 megsúg (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megsúg (azt) hogy s 
3. n1 megsúg n2t 
4. n1 megsúg „s” 

megszab 
1. n1 megszab n2t 

megszabadít 
1. n1 megszabadít n2t 
2. n1 megszabadít n2t n3től 
3. n1 megszabadít n3től n2t 

megszabadul 
1. n1 megszabadul 
2. n1 megszabadul n2től 

megszakad 
1. n1 megszakad 
2. n1 megszakad n2től <n2 – ok> 
3. n1 megszakad n2vel <n2 – többnyire névmás> 

megszakít 
1. n1 megszakít n2t 
2. n1 megszakít n2t n3ra 

megszáll 
1. n1 megszáll d 
2. n1 megszáll d n3ra <n3 – időtartam> 
3. n1 megszáll n2ra <v#, n2 – cél> 
4. n1 megszáll n2t 
5. n1 megszáll n2x3 
6. n1 megszáll n2x3 n3ra <n3 – időtartam> 
7. n1 megszáll v# <v#, n2 – cél> 

megszavaz 
1. n1 megszavaz n2t 

megszeg 
1. n1 megszeg n2t 

megszégyenít 
1. n1 megszégyenít n2t 

2. n1 megszégyenít n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megszégyenít n2t n3jvel <n1 – többnyire személy, n3 – n1 cselekedete v. 
tulajdonsága> 

megszemlél 



1. n1 megszemlél n2t 

megszenved 
1. n1 megszenved n2ért 

megszerez 
1. n1 megszerez n2t 

megszerkeszt 
1. n1 megszerkeszt n2t 
2. n1 megszerkeszt n2t d 

megszervez 
1. n1 megszervez n2t 
2. n1 megszervez n2t n3ből 

3. n1 megszervez n2t n3ből ⇔~ n1 v n3t n2be 
4. n1 megszervez n2t n3ra 

megszilárdít 
1. n1 megszilárdít n2t 
2. n1 megszilárdít n2t n3vel 

megszokik 
1. n1 megszokik 
2. n1 megszokik d 
3. n1 megszokik n3x3 
4. n1 megszokik (azt) hogy s 
5. n1 megszokik n2t 

megszólal 
1. n1 megszólal 
2. n1 megszólal d1 
3. n1 megszólal d3 
4. n1 megszólal n2x1 
5. n1 megszólal n2x3 

megszolgál 
1. n1 megszolgál n2t 

megszövegez 
1. n1 megszövegez n2t 

megszűnik 
1. n1 megszűnik 
2. n1 megszűnik n2 miatt 
3. n1 megszűnik n2vel <n2 – többnyire névmás> 
4. n1 megszűnik v# 

5. n2nek _a ← n1j megszűnik 



megszüntet 
1. n1 megszüntet n2t 

2. n1 megszüntet n3nek _a ← n2jt 

megtagad 
1. n1 megtagad n2t 
2. n1 megtagad n2t n3től 
3. n1 megtagad nem hajlandó, n1 v n2t 

megtakarít 
1. n1 megtakarít n2t 
2. n1 megtakarít n2t n3ra 
3. n1 megtakarít n2t n3ra <n3 – évszak> 

megtalál 
1. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s n3 alapján 
3. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s n3 segítségével 
4. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s n3ből 
5. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s n3ról 
6. n1 megtalál (azt) (hogy) rel s n3vel 
7. n1 megtalál (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
8. n1 megtalál (azt) (hogy) s n3 alapján 
9. n1 megtalál (azt) (hogy) s n3 segítségével 
10. n1 megtalál (azt) (hogy) s n3ből 
11. n1 megtalál (azt) (hogy) s n3ról 
12. n1 megtalál (azt) (hogy) s n3vel 
13. n1 megtalál (azt) hogy s 
14. n1 megtalál (azt) hogy s n3 alapján 
15. n1 megtalál (azt) hogy s n3 segítségével 
16. n1 megtalál (azt) hogy s n3ből 
17. n1 megtalál (azt) hogy s n3ról 
18. n1 megtalál (azt) hogy s n3vel 
19. n1 megtalál n2t 
20. n1 megtalál n2t n3 alapján 
21. n1 megtalál n2t n3 segítségével 
22. n1 megtalál n2t n3ben 
23. n1 megtalál n2t n3ből 
24. n1 megtalál n2t n3ról 
25. n1 megtalál n2t n3vel 

megtámad 
1. n1 megtámad n2t 
2. n1 megtámad n2t d 
3. n1 megtámad n2t n3 felől 
4. n1 megtámad n2t n3ról 

megtanul 



1. n1 megtanul (azt) (hogy) rel s 
2. n1 megtanul magáévá (azt) (hogy) rel s 
3. n1 megtanul n2t 
4. n1n megtanul (azt) hogy s 
5. n1n megtanul magáévá (azt) hogy s 

megtapsol 
1. n1 megtapsol n2t 

megtart 
1. n1 megtart n2t 

2. n1 megtart n2t n3ben || n1nek _a← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
3. n1 megtart n2t n3ben <n3 – emlékezet, lélek, szív, …> 
4. n1 megtart n2t n3nek 
5. n1 megtart n2t n3nek <n2 elidegeníthető v. el nem idegeníthető tárgy> 
6. n1 megtart n2t n3nál <n2 – elidegeníthető tárgy> 
7. n1 megtart n2t n3ra 
8. n1 megtart n2t n3x3 

megtekint 
1. n1 megtekint n2t 

megtelik 
1. n1 megtelik n2vel 

megteremtődik 
1. n1 megteremtődik 
2. n2ben megteremtődik n1 
3. n2nek megteremtődik n1j 

megtérül 
1. n1 megtérül 
2. n1 megtérül n2 alatt 
3. n1 megtérül n2 alatt <n2 – idő> 

megtesz 
1. n1 megtesz n2t 
2. n1 megtesz n2t d <n3 – időszakasz> 
3. n1 megtesz n2t n3 alatt <n3 – időszakasz> 
4. n1 megtesz n3nek n2t 
5. n1 megtesz n3vé n2t 

megtéveszt 
1. n1 megtéveszt 
2. n1 megtéveszt n2t 

megtilt 
1. n1 megtilt (azt) hogy s 
2. n1 megtilt n2nek (azt) hogy s || n1 v n2nek n (s)t 



3. n1 megtilt n3nek (azt) hogy s 
4. n1 nem megtilt n3nek (azt) hogy s 
5. n1 nem megtilt v# n3t 

megtisztít 
1. n1 megtisztít n2t 
2. n1 megtisztít n2t n3től 
3. n1 megtisztít n2t n3vel 

4. n1 megtisztít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2jt 

megtold 
1. n1 megtold n2vel n3t 
2. n1 megtold „s” 

megtorol 
1. n1 megtorol n2t 

megtölt 
1. n1 megtölt n2t 
2. n1 megtölt n2t n3vel 
3. n1 megtölt n2t n3vel <n2 – tartály, n3 – folyadék, n2 egészen tele van> 
4. n1 megtölt n3vel n2t 

megtöm 
1. n1 megtöm n2t 
2. n1 megtöm n2t n3vel 

megtör 
1. n1 megtör n2t 

megtöröl 
1. n1 megtöröl n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 
2. n1 megtöröl n2t n3ben 
3. n1 megtöröl n2t n3n 
4. n1 megtöröl n2t n3ról, n1 v n2t n3től 
5. n1 megtöröl n3vel n2t 

megtörténik 
1. megtörténik az (hogy) s 
2. n1 megtörténik 
3. n1 megtörténik d 
4. n1 megtörténik n2vel 
5. n1 megtörténik n2x3 
6. n2nek megtörténik n1j 

megtréfál 
1. n1 megtréfál n2t 

megtud 



1. n1 megtud (azt) 
2. n1 megtud (azt) (hogy) rel s 
3. n1 megtud (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
4. n1 megtud (azt) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
5. n1 megtud (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 megtud (azt) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
7. n1 megtud (azt) hogy s n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az információ 
átadását n1 személynek> 
8. n1 megtud (azt) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
9. n1 megtud n2t 
10. n1 megtud n2t <n2 – információ – újság, tény, titok, történet, részlet, minden, ez, 
…> 
11. n1 megtud n2t n3ből <n3 – az információ forrása> 
12. n1 megtud n2t n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az információ átadását n1 
személynek> 
13. n1 megtud n2t n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ megszerzését> 

megugat 
1. n1 megugat 
2. n1 megugat n2t 

megúszik 
1. n1 megúszik n2t d 
2. n1 megúszik n2t n3vel 
3. n1 nem megúszik hogy s 
4. n1 nem megúszik n2t 

megül 
1. n1 megül n2t 

megüt 
1. n1 megüt magát 
2. n1 megüt magát n2ben 
3. n1 megüt n2jt 
4. n1 megüt n3ben n2jt 
5. n3 megüt n2t 
6. valami megüt n2t 
7. ! valami megüt n2t 

megütközik 
1. n1 megütközik 
2. n1 megütközik<n1 – többes> 
3. n1 megütközik d <n1 – többes> 
4. n1 megütközik n2ben <n1 – többes, n2 – az összecsapás megnevezése> 
5. n1 megütközik n2vel 
6. n1 megütközik n2vel || n1 és n2 v 



7. n1 megütközik n2x3 <n1 – többes> 
8. n1 megütközik n2ért 

megvág 
1. n1 megvág n2t 
2. n1 megvág n2t n3ből <n3 – tantárgy v. téma> 
3. n1 megvág n2t n3n <n3 – tantárgy v. téma> 
4. n1 megvág n2t n3n <n3n – az ellenőrzés típusa, n3n – az ellenőrzés típusa> 

megválik 
1. n1 megválik n2től 

megválik <nem bírósági úton> 
1. n1 megválik <nem bírósági úton><n1 – többes> 
2. n1 megválik <nem bírósági úton> mint n2 
3. n1 megválik <nem bírósági úton> n2nként 
4. n1 megválik <nem bírósági úton> n2től 
5. n1 megválik <nem bírósági úton> n2től || n1 és n2 v 

megvall 
1. n1 megvall (azt) hogy s 
2. n1 megvall n2t 
3. n1 megvall n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
4. n1 megvall n2t n3nek 

megválogat 
1. n1 megválogat n2t 

megvalósít 
1. n1 megvalósít n2t 

megvan 
1. n1 megvan 
2. n1 megvan d 
3. n1 megvan magát 
4. n1 megvan magát n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
5. n1 megvan magát n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
6. n1 megvan n2 nélkül 
7. n1 megvan n2 óta 
8. n1 megvan n2ből <n2 – juttatás, pénz> 
9. n1 megvan n2ből <n2 – többnyire tevékenység> 
10. n1 megvan n2ig 
11. n1 megvan n2vel 

megvásárol 
1. n1 megvásárol n2t 
2. n1 megvásárol n2t a áron 
3. n1 megvásárol n2t n3nek az árán 



4. n1 megvásárol n2t n3vel 
5. n1 megvásárol n2t n3ért 

megvet 
1. n1 megvet n2t 
2. n1 megvet n2t n3j miatt 
3. n1 megvet n2t n3jért 
4. n1 megvet v 

megvilágít 
1. n1 megvilágít n2t 
2. n1 megvilágít n2t n3ben 
3. n2 megvilágít n2t 

megvizsgál 
1. n1 megvizsgál (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 megvizsgál n2t 
3. n1 megvizsgál n2t minden oldalról 
4. n1 megvizsgál n2t tetőtől talpig 

megvon 
1. n1 megvon n3t n2től 

megvon <többnyire tagadó v. kérdő> 
1. n1 nem megvon <többnyire tagadó v. kérdő> n2től n3t 

megzavar 
1. n1 megzavar n2t 

2. n1 megzavar n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 megzavar n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n2t megzavar (az) hogy s 

megzavarodik 
1. n1 megzavarodik 
2. n1 megzavarodik n2től <n2 – ok> 

megy 
1. a (d/n2x1) n1 megy n2 mellett 
2. ap n1 megy n3 mellett 
3. n1 megy 
4. n1 megy # <néhány v# esetében> 
5. n1 megy<n1 – többes v. gyűjtő> 
6. n1 megy<n1 – többes> 
7. n1 megy a célra 
8. n1 megy d 
9. n1 megy d <d, n2 – idő> 
10. n1 megy d <d, n2 – mód> 
11. n1 megy d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 



12. n1 megy d, n2x – időpont 
13. n1 megy d2 d1 
14. n1 megy d2 n2x1 
15. n1 megy hogy s (v#) 
16. n1 megy mint n3 n2be 
17. n1 megy mint n3 n2ra 
18. n1 megy n2 ellen 
19. n1 megy n2 elől 
20. n1 megy n2 hosszat <n2 – idő> 
21. n1 megy n2 között 
22. n1 megy n2 mellett 
23. n1 megy n2 mentén 
24. n1 megy n2 szerint <n2 – menetrend, időterv> 
25. n1 megy n2 szélén 
26. n1 megy n2 után 
27. n1 megy n2(j)be 
28. n1 megy n2(nyi)ra <n2 – távolság> 
29. n1 megy n2be 
30. n1 megy n2be <gyakran tagadó v. kérdő> 
31. n1 megy n2be <n2 – cél> 
32. n1 megy n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
33. n1 megy n2be <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
34. n1 megy n2be d1 
35. n1 megy n2be mint n3 
36. n1 megy n2be n2x1 
37. n1 megy n2be n3ig <n3 – mérték> 
38. n1 megy n2be n3ként 
39. n1 megy n2be n3nek 
40. n1 megy n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

41. n1 megy n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
42. n1 megy n2be n3vel <n3 – n1 része> 
43. n1 megy n2ben 
44. n1 megy n2ben <n2 – úszásnem> 
45. n1 megy n2ből 
46. n1 megy n2hoz 
47. n1 megy n2hoz n3tól 
48. n1 megy n2ig 
49. n1 megy n2ig n3tól 
50. n1 megy n2jn 
51. n1 megy n2n 
52. n1 megy n2n <n2 – nyílás(záró)> 
53. n1 megy n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
54. n1 megy n2n <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
55. n1 megy n2n <n2 – vízi közlekedési eszköz> 
56. n1 megy n2n <n2 – úszásnem> 
57. n1 megy n2n keresztül 
58. n1 megy n2n keresztül, át 



59. n1 megy n2n végig 
60. n1 megy n2n át 
61. n1 megy n2nek 
62. n1 megy n2nként 
63. n1 megy n2ra 
64. n1 megy n2ra <n2 – cél> 
65. n1 megy n2ra <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, …> 
66. n1 megy n2ra <n2 – tengeri út, repülőút, …> 
67. n1 megy n2ra <n2, v# – cél> 
68. n1 megy n2ra mint n3 
69. n1 megy n2ra n3ként 
70. n1 megy n2ra n3nek 
71. n1 megy n2ról 
72. n1 megy n2t 
73. n1 megy n2t <n2 – idő> 
74. n1 megy n2t <n2 – távolság> 
75. n1 megy n2t n3 alatt <n3 – idő> 
76. n1 megy n2től 
77. n1 megy n2vel 
78. n1 megy n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 
79. n1 megy n2vel <n2 – lépés, …> 
80. n1 megy n2vel <n2 – távolság> 
81. n1 megy n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
82. n1 megy n2vel <n2 – úszásnem> 
83. n1 megy n2vel egymásnak 
84. n1 megy n2x <d, n2 – idő> 
85. n1 megy n2x <d, n2 – mód> 
86. n1 megy n2x d, n2x – időpont 
87. n1 megy n2x1 
88. n1 megy n2x2 
89. n1 megy n2x3 
90. n1 megy n2ért 
91. n1 megy n2ért <n2 – cél> 
92. n1 megy n2ért <n2, v# – cél> 
93. n1 megy n3be 
94. n1 megy n3ként n2be 
95. n1 megy n3ként n2ra 
96. n1 megy n3nek _a n2jx2 
97. n1 megy n3nek _a n2jx2 <n2 – n3 testrésze> 
98. n1 megy n3nek n2be 
99. n1 megy n3nek n2ra 
100. n1 megy v# 
101. n1 megy v# || n1 v n (v#)ra 
102. n1 megy v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
103. n1 megy v# <n2, v# – cél> 
104. n1 d 
105. n1 n2x1 



106. n2 megy n3nek 
107. n2 megy n3ra 

megy <’vmilyen vízi járművön’> 
1. n1 megy <’vmilyen vízi járművön’> n2n 

megy <vízi járművön> 
1. n1 megy <vízi járművön> 
2. n1 megy <vízi járművön> d 
3. n1 megy <vízi járművön> n2 mentén 
4. n1 megy <vízi járművön> n2 nyomában 
5. n1 megy <vízi járművön> n2n 
6. n1 megy <vízi járművön> n2x1 
7. n1 megy <vízi járművön> n2x2 

meggyógyít 
1. n1 meggyógyít n2t 
2. n1 meggyógyít n2t n3ből <n2 – személy, n3 – betegség> 
3. n1 meggyógyít n2t n3vel 

4. n1 meggyógyít n3nek _a ← n2jt <n3 – személy, n2 – szerv> 

meggyökereztet 
1. n1 meggyökereztet n2t 
2. n1 meggyökereztet n3ben n2t 

meggyőz 
1. n1 meggyőz n2t 
2. n1 meggyőz n2t (arról) hogy s 
3. n1 meggyőz n2t n3ról 
4. n1 meggyőz n2t n3ról || n1 v n2t (arról) hogy s (n3) <néhány n3 esetében> 
5. n1 meggyőz n2t n3vel 

6. n1 meggyőz n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

meggyőződik 
1. n1 meggyőződik arról hogy s 
2. n1 meggyőződik n2ról || n1 v (arról) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
3. n1 meggyőződik n2ről 

meggyullad 
1. n1 meggyullad 
2. n1 meggyullad n2ben 
3. n1 meggyullad n2től 

meggyúr 
1. n1 meggyúr n2t 

megjelentet 
1. n1 megjelentet n2t 



2. n1 megjelentet n2t a példányszámban 
3. n1 megjelentet n2t n3nál 

meleget ad 
1. n1 meleget ad 

meleget ad ki| 
1. n1 meleget ad ki| 

melegít 
1. n1 melegít 
2. n1 melegít d 
3. n1 melegít n2t 
4. n1 melegít n2t n3 felett 
5. n1 melegít n2t n3ben 
6. n1 melegít n2t n3n 
7. n1 melegít n2t n3vel 
8. n1 melegít n2t n3x3 

melenget 
1. n1 melenget n2t 
2. n1 melenget n2t n3x3 

mellébeszél 
1. n1 mellébeszél 

melléfolyik 
1. n1 melléfolyik 
2. n1 melléfolyik d 
3. n1 melléfolyik n2kben <n2 – patak> 
4. n1 melléfolyik n2x1 

mellékel 
1. n1 mellékel n2t 
2. n1 mellékel n2t n3hoz 

mellélő 
1. n1 mellélő 
2. n1 mellélő n2t 
3. n1 mellélő n2vel 

mellőz 
1. n1 mellőz n2t 
2. n1 mellőz n2t n3ből 
3. n1 mellőz n2t n3kor <n3 – n> 

méltányol 
1. n1 méltányol n2t 
2. n1 méltányol n2t mint n3t 



méltat 
1. n1 méltat n2t n3ra 

méltó 
1. n1 méltó a n2hoz 
2. n1 méltó a n2ra 
3. n1 méltó n2nek 
4. n1 méltó n2t 
5. n1 méltó n2vel 

mélyed 
1. n1 mélyed n2be 

menedéket keres 
1. n1 menedéket keres n2 elől 

menekül 
1. n1 menekül 
2. n1 menekül d 
3. n1 menekül n2 elől 
4. n1 menekül n2n 
5. n1 menekül n2től 
6. n1 menekül n2x1 
7. n1 menekül n2x2 

meneszt 
1. n1 meneszt n2t d 
2. n1 meneszt n2t hogy s (v#) 
3. n1 meneszt n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 meneszt n2t n3x1 
5. n1 meneszt n2t n3x2 
6. n1 meneszt n2t n3ért <n3 – cél> 
7. n1 meneszt n2t v# 

ment 
1. n1 ment n2t 
2. n1 ment n2t <n2 – a vétség elkövetője> 
3. n1 ment n2t n3ról 
4. n1 ment n2t n3vel 
5. n1 ment n3 elől n2t 

6. n1 ment n3nek _a← n2jt 
7. n1 ment n3től n2t 

menteget 
1. n1 menteget n2t 
2. n1 menteget n2t n3vel 

mentegeti magát 



1. n1 mentegeti magát n2t 

mentegetőzik 
1. n1 mentegetőzik 
2. n1 mentegetőzik magát 
3. n1 mentegetőzik magát n2 előtt 
4. n1 mentegetőzik magát n2vel 
5. n1 mentegetőzik n2 előtt 
6. n1 mentegetőzik n2 előtt n3 miatt 
7. n1 mentegetőzik n2vel 
8. n1 mentegetőzik „s” 

mentesít 
1. n1 mentesít n3 alól n2t 

menti magát 
1. n1 menti magát n2t 

mentségére felhoz <vmit> 
1. n1 mentségére felhoz <vmit> n2t 

mentségére lehet 
1. n1nek _a mentségére lehet 

mentségére szól 
1. n1nek _a mentségére szól 

mentségéül felhoz <vmit> 
1. n1 mentségéül felhoz <vmit> n2t 

mentségül szolgál 
1. n1 mentségül szolgál n2 számára <n2 – a vétség elkövetője> 
2. n1 mentségül szolgál n2ra <n2 – vétség><n2 – a vétség elkövetője> 

mennydörög 
1. mennydörög 
2. mennydörög d 
3. mennydörög n2x3 
4. n1 mennydörög 
5. n1 mennydörög „s” 

mer 
1. n1 mer n2t 
2. n1 mer n2t n3be <n3 – többes> 
3. n1 mer n2t n3nek 
4. n1 mer n2t n3vel 
5. n1 mer n2t n3x2 
6. n1 mer v# 



mér 
1. n1 mér 
2. n1 mér (azt) (hogy) hány s 
3. n1 mér (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 mér n2t 
5. n1 mér n2t d 
6. n1 mér n2t n3ben 
7. n1 mér n2t n3ben <n3 – mértékegység> 
8. n1 mér n2t n3kbe 
9. n1 mér n2t n3n 
10. n1 mér n2t n3vel 
11. n1 mér n2t n3vel <n3 – mértékegység> 
12. n1 mér n2t n3vel <n3 – mérőeszköz> 
13. n1 mér n2t n3x3 
14. n1 mér n2t szemre 
15. n1 mér n3nek n2t 
16. n1 mér n3ra n2t 

mered 
1. n1 mered n2ra n3vel <n3 – szem, tekintet, …> 

meredezik 
1. n1 meredezik 
2. n1 meredezik d 
3. n1 meredezik n2x1 
4. n1 meredezik n2x2 
5. n1 meredezik n2x3 

méredzkedik 
1. n1 méredzkedik 

méretez 
1. n1 méretez (az) (hogy) rel s 
2. n1 méretez (azt) hogy s 
3. n1 méretez (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 méretez n2t 
5. n1 méretez n3ra n2t 

mérgelődik 
1. n1 mérgelődik 

mérgesít 
1. n1 mérgesít n2t 

méricskél 
1. n1 méricskél n2t 
2. n1 méricskél n2t n3vel 



merít 
1. n1 merít n2ből 
2. n1 merít n2t n3be 
3. n1 merít n2t n3be n4ig 
4. n1 merít n3t 
5. n1 merít v# 

mérkőzik 
1. n1 mérkőzik 
2. n1 mérkőzik<n1 – többes> 
3. n1 mérkőzik n2 ellen 
4. n1 mérkőzik n2jig 
5. n1 mérkőzik n2vel 
6. n1 mérkőzik n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 mérkőzik n2vel || n1 és n2 v egymással 
8. n1 mérkőzik n2vel n3ben 
9. n1 mérkőzik n2ért 

mérlegel 
1. n1 mérlegel n2t 

merül 
1. n1 merül 
2. n1 merül n2 alá 
3. n1 merül n2be 
4. n1 merül n2be n3ig 
5. n1 merül n2be n3ig <n3 – mérték> 
6. n1 merül n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

7. n1 merül n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
8. n1 merül n2be n3vel <n3 – n1 része> 
9. n1 merül n2ben 

mesél 
1. n1 mesél (arról) (hogy) rel s 
2. n1 mesél (arról) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 mesél (arról) hogy s 
4. n1 mesél (arról) hogy s n3nek 
5. n1 mesél (azt) (hogy) rel s 
6. n1 mesél (azt) (hogy) rel s n3nek 
7. n1 mesél (azt) hogy s 
8. n1 mesél (azt) hogy s n3nek 
9. n1 mesél<n2 – információ; történet, mese, anekdota, hír, …> 
10. n1 mesél n2ról 
11. n1 mesél n2ról n3nek 
12. n1 mesél n2t 
13. n1 mesél n2t n3nek 

mesterkedik 



1. n1 mesterkedik abban hogy s 
2. n1 mesterkedik azon hogy s 

meszel 
1. n1 meszel n2t 

messzire visz 
1. n1 messzire visz n2t 
2. n1 messzire visz n3től 

metsz 
1. n1 metsz n2t 
2. n1 metsz n2t n3vel 
3. n1 metsz n3be n2t 
4. n1 metsz n3ra n2t 

minősít 
1. n1 minősít n2t n3nek 

mintáz 
1. n1 mintáz n2t 
2. n1 mintáz n2t n3ből 
3. n1 mintáz n2t n3ról 
4. n1 mintáz n3t 
5. n1 mintáz n3t n4vel 

mit tud 
1. n1 mit tud n2ben 
2. n1 mit tud n2n 

mocorog 
1. n1 mocorog 
2. n1 mocorog d 
3. n1 mocorog n2vel 
4. n1 mocorog n2x3 

módot ad 
1. n1 módot ad (arra) hogy s 
2. n1 módot ad (arra) n2nek hogy s 
3. n1 módot ad n3nek n4ra 

molesztál 
1. n1 molesztál n2t 
2. n1 molesztál n2t d 
3. n1 molesztál n2t n3x3 

mond 
1. n1 (azt) hogy s n3nek 
2. n1 mond 



3. n1 mond (azt) (hogy) rel s 
4. n1 mond (azt) (hogy) rel s n3nek 
5. n1 mond (azt) (hogy) s 
6. n1 mond (azt) hogy s 
7. n1 mond (azt) hogy s n3nek 
8. n1 mond<n2 – információ; történet, mese, anekdota, hír, …> 
9. n1 mond magát n3nek 
10. n1 mond n21 
11. n1 mond n21 n3nek 
12. n1 mond n21 n3vel 
13. n1 mond n2nek (azt) (hogy) rel s 
14. n1 mond n2ról n3nek 
15. n1 mond n2t 
16. n1 mond n2t a nek 
17. n1 mond n2t d 
18. n1 mond n2t n3 előtt 
19. n1 mond n2t n3ben 
20. n1 mond n2t n3n 
21. n1 mond n2t n3nek 
22. n1 mond n2t n3ra 
23. n1 mond n2t n3x1 
24. n1 mond n2t n3x2 
25. n1 mond n3nek n2t 
26. n1 mond n3vel 
27. n1 mond „s” 
28. n1 így mond „s” 
29. n1v n2t n3jn 

mondja magát <vkinek, vminek> 
1. n1 mondja magát <vkinek, vminek> 

mondogat 
1. n1 mondogat n2t 

morajlik 
1. n1 morajlik 

morzézik 
1. n1 morzézik 
2. n1 morzézik n2n <n2 – készülék, berendezés> 
3. n1 morzézik n2vel <n2 – szellemi tevékenység kifejtését szolgáló eszköz> 

mos 
1. n1 mos n2t 
2. n1 mos n2t n3ben 
3. n1 mos n2t n3ben <n2-t n3-be mártva> 
4. n1 mos n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
5. n1 mos n2t n3vel 



6. n1 mos n2t n3vel <n2-t n3vel kezeli> 
7. n1 mos n2t n3vel <n3 – anyag> 
8. n1 mos n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
9. n1 mos n2t n3vel <n3 – eszköz> 
10. n1 mos n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 
11. n1 mos n3ből n2t 
12. n1 mos n3ról n2t 

mosakszik 
1. n1 mosakszik 
2. n1 mosakszik n2 alatt 
3. n1 mosakszik n2ben <n2 – anyag> 
4. n1 mosakszik n2ben <n2 – anyag, közeg> 
5. n1 mosakszik n2ben <n2 – edény> 
6. n1 mosakszik n2ben <n2 – folyadék, többnyire fürdőkádban> 
7. n1 mosakszik n2vel <n2 – adalékanyag> 
8. n1 mosakszik n2vel <n2 – anyag> 
9. n1 mosakszik n2vel <n2 – anyag, közeg> 
10. n1 mosakszik n2vel <n2 – kísérő, kiegészítő eszköz> 

mosdat 
1. n1 mosdat n2t 
2. n1 mosdat n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 mosdat n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 mosdat n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

mosdik 
1. n1 mosdik 
2. n1 mosdik n2 alatt 
3. n1 mosdik n2ben 
4. n1 mosdik n2ben <n2 – anyag> 
5. n1 mosdik n2ben <n2 – anyag, közeg> 
6. n1 mosdik n2ben <n2 – edény> 
7. n1 mosdik n2ben <n2 – folyadék, többnyire fürdőkádban> 
8. n1 mosdik n2vel <n2 – adalékanyag> 
9. n1 mosdik n2vel <n2 – anyag> 
10. n1 mosdik n2vel <n2 – anyag, közeg> 
11. n1 mosdik n2vel <n2 – kísérő, kiegészítő eszköz> 

mosogat 
1. n1 mosogat 
2. n1 mosogat n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 
3. n1 mosogat n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
4. n1 mosogat n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

mosolyog 
1. n1 mosolyog 
2. n1 mosolyog n2ra 



3. n1 mosolyog n2vel 

mosolyra derül 
1. n1 a mosolyra derül 

mosolyra fakad 
1. n1 a mosolyra fakad 

mostohán bánik <vkivel, vmivel> 
1. n1 mostohán bánik <vkivel, vmivel> n2vel 
2. n1 mostohán bánik <vkivel, vmivel> n2vel n3 dolgában 

mozdít 
1. n1 mozdít n2t 
2. n1 mozdít n2t n3vel 

mozdul 
1. n1 mozdul 
2. n1 mozdul d 
3. n1 mozdul n2ben <n2 – többnyire szél> 
4. n1 mozdul n2n 
5. n1 mozdul n2n keresztül 
6. n1 mozdul n2n át 
7. n1 mozdul n2x1 
8. n1 mozdul n2x2 
9. n1 mozdul n2x3 

10. n2nek _a ← n1j mozdul<n1 – n2 testrésze> 

mozdulatlanná dermed 
1. n1 mozdulatlanná dermed 
2. n1 mozdulatlanná dermed n2ben 
3. n1 mozdulatlanná dermed n2n 
4. n1 mozdulatlanná dermed n2től <n2 – ok> 
5. n1 mozdulatlanná dermed n2x3 

mozdulatlanná merevedik 
1. n1 mozdulatlanná merevedik 
2. n1 mozdulatlanná merevedik n2ben 
3. n1 mozdulatlanná merevedik n2n 
4. n1 mozdulatlanná merevedik n2től <n2 – ok> 
5. n1 mozdulatlanná merevedik n2x3 

mozgásban van 
1. n1 mozgásban van 

mozgat 
1. n1 mozgat n2t 
2. n1 mozgat n2t <más-más irányba, ill. úgy, hogy a mozgató egy helyben marad> 
3. n1 mozgat n2t d 



4. n1 mozgat n2t n3 mentén 
5. n1 mozgat n2t n3n 
6. n1 mozgat n2t n3vel 
7. n1 mozgat n2t n3x3 

mozgósít 
1. n1 mozgósít n2t 
2. n1 mozgósít n2t n3 ellen 
3. n1 mozgósít n2t n3be <n3 – szervezet> 
4. n1 mozgósít n2t n3hoz <n3 – szervezet> 
5. n1 mozgósít n2t n3ra 
6. n1 mozgósít n2t n3ra <n3 – cselekvés v. tevékenység> 
7. n1 mozgósít n2t n3ra <n3 – cél> 

mozog 
1. n1 mozog 
2. n1 mozog d 
3. n1 mozog n2 alatt 
4. n1 mozog n2 és n3 között 
5. n1 mozog n2ben <n2 – többnyire szél> 
6. n1 mozog n2n 
7. n1 mozog n2n keresztül 
8. n1 mozog n2n át 
9. n1 mozog n2x1 
10. n1 mozog n2x2 
11. n1 mozog n2x3 

12. n2nek _a ← n1j mozog<n1 – n2 testrésze> 

<ide-oda> mozog 
1. n1 <ide-oda> mozog 
2. n1 <ide-oda> mozog n2ben <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
3. n1 <ide-oda> mozog n2ben <n2 – szél, hullámok> 
4. n1 <ide-oda> mozog n2n <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
5. n1 <ide-oda> mozog n2n <n2 – szél, hullámok> 
6. n1 <ide-oda> mozog n2től <n2 – ok> 

7. n2nek _a ← n1j <ide-oda> mozog 

mulaszt 
1. n1 mulaszt n2t 

mulat 
1. n1 mulat 
2. n1 mulat magát n2n 
3. n1 mulat n2n 

mulatozik 
1. n1 mulatozik 
2. n1 mulatozik magát n2n 



3. n1 mulatozik n2n 

múlik 
1. n1 múlik 
2. n1 múlik a 
3. n1 múlik n2 óta 
4. n1 múlik n2től kezdve 
5. n1 múlik n2vel 

<lassan> múlik 
1. n1 <lassan> múlik 

múlóban van 
1. n1 múlóban van 

munkába lép 
1. n1 munkába lép n2nál 
2. n1 munkába lép n2nál mint n3 
3. n1 munkába lép n2nál n3ként 
4. n1 munkába lép n2nál n3nek 

munkálkodik 
1. n1 munkálkodik n2n 

mustrál 
1. n1 mustrál n2t 

mustrálgat 
1. n1 mustrálgat n2t 

mutál 
1. n1 mutál 
2. n1 mutál n2jra 
3. n1 mutál n2től <n2 – ok> 

mutál <vkinek a hangja> 
1. n1 mutál <vkinek a hangja> 

mutat 
1. n1 mutat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 mutat (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 mutat (azt) hogy s 
4. n1 mutat (azt) hogy s n3nek 
5. n1 mutat n2nek 
6. n1 mutat n2nek (azt) (hogy) rel s 
7. n1 mutat n2ra 
8. n1 mutat n2ra n3jvel 
9. n1 mutat n2ra n3vel 
10. n1 mutat n2t 



11. n1 mutat n2t n3 előtt 
12. n1 mutat n2t n3nek 

mutatkozik 
1. n1 mutatkozik 
2. n1 mutatkozik d 
3. n1 mutatkozik magát n2 előtt 
4. n1 mutatkozik magát n2nek 
5. n1 mutatkozik n2 előtt 
6. n1 mutatkozik n2nek 
7. n1 mutatkozik n2x1 
8. n1 mutatkozik n2x2 
9. n1 mutatkozik n2x3 

mutogat 
1. n1 mutogat n2ra 
2. n1 mutogat n2ra n3vel 

működik 
1. n1 működik 
2. n1 működik d <d, n2 – mód> 
3. n1 működik n2vel 
4. n1 működik n2x <d, n2 – mód> 
5. n1(j) működik 

működtetni kezd 
1. n1 működtetni kezd n2t 

műsorra kerül 
1. n1 műsorra kerül 

műt 
1. n1 műt n2t 
2. n1 műt n2t n3vel 

3. n1 műt n3nek _a ← n2jt 

művel 
1. n1 művel n2t 
2. n1 művel n2t n3vel 

művelés alá vesz 
1. n1 művelés alá vesz n2t 

  



N 
napozik 

1. n1 napozik 
2. n1 napozik ara 
3. n1 napozik d 
4. n1 napozik n2x3 
5. n2nek napozik n1j <n1 – n2 testrésze> 

6. n2nek _a ← n1j napozik 

napvilágot lát 
1. n1 napvilágot lát 

nehezedik 
1. n1 nehezedik n2ra 
2. n1 nehezedik n2ra <n1 – felelősség, kötelezettség, gond, …> 
3. n1 nehezedik n2ra <n2 – szív, lélek, lelkiismeret> 
4. n1 nehezedik n2ra n3ként 

5. n1 nehezedik n3nek _a ← n2be 

6. n1 nehezedik n3nek _a ← n2jra 

7. n1 nehezedik n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

neki|csapódik 
1. n1 neki|csapódik n2nek 

neki|csapódik. 3. (neki)ütődik 
1. n1 neki|csapódik. 3. (neki)ütődik n2nek 

2. n1nek _a ← n3j neki|csapódik. 3. (neki)ütődik n2nek 

neki|feszít 
1. n1 neki|feszít magát n2nek 
2. n1 neki|feszít n2nek 
3. n1 neki|feszít n3jt n2nek 

neki|feszül 
1. n1 neki|feszül n2nek 

neki|iramodik 
1. n1 neki|iramodik d 
2. n1 neki|iramodik hogy s 
3. n1 neki|iramodik magát d 
4. n1 neki|iramodik magát n2x2 
5. n1 neki|iramodik n2 után 
6. n1 neki|iramodik n2jra <n2 – cél> 
7. n1 neki|iramodik n2n 



8. n1 neki|iramodik n2n keresztül 
9. n1 neki|iramodik n2n át 
10. n1 neki|iramodik n2x2 

neki|kezd 
1. n1 neki|kezd 
2. n1 neki|kezd n2nek 

neki|lát 
1. n1 neki|lát 
2. n1 neki|lát n2nek 

neki|lódul 
1. n1 neki|lódul 
2. n1 neki|lódul n2n 

neki|lök 
1. n1 neki|lök n2t 
2. n1 neki|lök n2t n3vel 
3. n1 neki|lök n3nek n2t 

neki|megy 
1. n1 neki|megy n2nek 
2. n1 neki|megy n2vel egymásnak 

neki|repül 
1. n1 neki|repül 

neki|ront 
1. n1 neki|ront magát n2jra <n2 – n3 testrésze> 
2. n1 neki|ront magát n2ra 
3. n1 neki|ront n2nek 

4. n1 neki|ront n3nek _a ← n2jnek 

neki|támaszkodik 
1. n1 neki|támaszkodik magát n2nek 
2. n1 neki|támaszkodik n2nek 

3. n1 neki|támaszkodik n3jvel n2nek || n1nek _a ← n3j v n2nek 
4. n1 neki|támaszkodik n3jvel n2nek <n3 – n1 testrésze> 

neki|ugrik 
1. n1 neki|ugrik magát n2jra <n2 – n3 testrésze> 
2. n1 neki|ugrik magát n2ra 
3. n1 neki|ugrik n2nek 

4. n1 neki|ugrik n3nek _a ← n2jnek 

5. n1 neki|ugrik n3nek _a ← n2jnek <n2 – n3 testrésze> 

neki|ül 



1. n1 neki|ül n2nek 
2. n1 neki|ül v#, n1 v n (v#)nek <néhány v# esetében> 

neki|ütközik 
1. n1 neki|ütközik 
2. n1 neki|ütközik n2nek 
3. n1 neki|ütközik n2nek n3jvel 
4. n1 neki|ütközik n2vel egymásnak 

neki|vágódik 
1. n1 neki|vágódik n2nek 

2. n1nek _a ← n3j neki|vágódik n2nek 

neki|vet 
1. n1 neki|vet magát n2nek 
2. n1 neki|vet n2nek 
3. n1 neki|vet n3jt n2nek 

nekiered 
1. n1 nekiered 
2. n1 nekiered hogy s 
3. n1 nekiered magát d 
4. n1 nekiered magát n2x2 
5. n1 nekiered n2ra <n2 – cél> 

nekifog 
1. n1 nekifog n2hoz 
2. n1 nekifog n2nek 

nekifut 
1. n1 nekifut 
2. n1 nekifut n2n 

nekiindul 
1. n1 nekiindul 
2. n1 nekiindul helyből 

nekiiramodik 
1. n1 nekiiramodik 

nekikeseredik 
1. n1 nekikeseredik 

nekikezd 
1. n1 nekikezd v# || n1 v n v#nek 

nekilát 
1. n1 nekilát n2nek 
2. n1 nekilát v# 



3. n1 nekilát v# || n (v#)hoz <néhány v# esetében> 

nekilódul 
1. n1 nekilódul 

nekimegy 

1. n1 nekimegy n2be n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2nek 
2. n1 nekimegy n2nek 

3. n1 nekimegy n2nek n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2nek 
4. n1 nekimegy n2nek n3jvel <n3 – n1 része> 

nekirohan 
1. n1 nekirohan magát n2hoz 
2. n1 nekirohan magát n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
3. n1 nekirohan magát n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
4. n1 nekirohan n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
5. n1 nekirohan n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 

nekiütközik 
1. n1 nekiütközik n2nek 

nélkülöz 
1. n1 nélkülöz 

nem ad helyt 
1. n1 nem ad helyt n2nek 

nem áll bukásra 
1. n1 nem áll bukásra 

nem engedelmeskedik 
1. n1 nem engedelmeskedik 

nem esik baja 
1. n1 nem esik baja n2n kívül 

nem hagy békén 
1. n1 nem hagy békén n2t 

nem hagy hidegen 
1. n1 nem hagy hidegen n2t 

nem hagy nyugodni <vkit> 
1. n1t nem hagy nyugodni <vkit> n2 



nem jól érzi magát 
1. n1 nem jól érzi magát 

nem jól van 
1. n1 nem jól van 

nem mindenütt van 
1. n1 nem mindenütt van d3 
2. n1 nem mindenütt van n2x3 

nem tagad 
1. n1 nem tagad 

nem törődik 
1. n1 nem törődik n2t 

nem történik baja 
1. n1 nem történik baja n2n kívül 

nem vesz komolyan 
1. n1 nem vesz komolyan n2t 

néma marad 
1. n1 néma marad 

nemesít 
1. n1 nemesít n2t 

nemet mond 
1. n1 nemet mond 
2. n1 nemet mond n2nek 

nemz 
1. n1 nemz n2t 

nevel 
1. n1 nevel n2ra 
2. n1 nevel n2t 
3. n1 nevel n2t <n2 – a nevelés eredménye> 
4. n1 nevel n2t <n2 – a nevelés objektuma> 
5. n1 nevel n2t n3ben 
6. n1 nevel n2t n3ből <n2 – a nevelés eredménye, n3 – a nevelés objektuma> 
7. n1 nevel n2t n3nek <n2 – a nevelés objektuma, n3 – a nevelés eredménye> 
8. n1 nevel n2t n3ra 
9. n1 nevel n2t n3vá || n1 v n2ből n3t <néhány n3 esetében> 
10. n1 nevel n2t n3vé <n2 – a nevelés objektuma, n3 – a nevelés eredménye> 
11. n1 nevel n2t n3vé <n2 – élőlény> 

nevelkedik 



1. n1 nevelkedik d 
2. n1 nevelkedik magát n2vé 
3. n1 nevelkedik n2ként 
4. n1 nevelkedik n2vé 
5. n1 nevelkedik n2x3 

nevet 
1. n1 nevet 
2. n1 nevet a n2ből 
3. n1 nevet akár n2 
4. n1 nevet mint n2 
5. n1 nevet n2ig <n2 – fok> 
6. n1 nevet n2n 

nevet ad 
1. n1 nevet ad n2nek 
2. n1 nevet ad n2t n3nek n4 vp 
3. n1 nevet ad n2t n3nek, n1 vp n3 
4. n1 a nevet ad n2nek 

nevez 
1. n1 nevez n2t a nek 
2. n1 nevez n2t n3nek 
3. n1v n2t n3jn 
4. n2 nevez n1t a nek 
5. n2 nevez n1t d <vp – cop a neve> 
6. n3 nevez n1t n2nek 

néz 
1. néz s <megnézed alakban> 
2. n1 néz 
3. n1 néz (azt) (hogy) rel s 
4. n1 néz (hogy) rel s 
5. n1 néz (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 néz a n2vel <n2 – szem, …> 
7. n1 néz a nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
8. n1 néz a nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
9. n1 néz a nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
10. n1 néz a nek n3nek /n3 v a nek n1t 
11. n1 néz a nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
12. n1 néz a nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
13. n1 néz ahogy s 
14. n1 néz amikor s 
15. n1 néz amint s 
16. n1 néz d 
17. n1 néz n2 felé 
18. n1 néz n2be 
19. n1 néz n2be <n2 – tükröző felület> 



20. n1 néz n2n 
21. n1 néz n2n <n2 – optikai eszköz> 
22. n1 néz n2n <n2 – optikai készülék> 
23. n1 néz n2n/v n2be 
24. n1 néz n2nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
25. n1 néz n2nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
26. n1 néz n2nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
27. n1 néz n2nek n3nek /n3 v a nek n1t 
28. n1 néz n2nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
29. n1 néz n2nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
30. n1 néz n2ra 
31. n1 néz n2t 
32. n1 néz n2t a szemmel <a – más, …> 
33. n1 néz n2t n3nek 
34. n1 néz n2x1 
35. n1 néz n2x2 

36. n1 néz n3nek _a ← n2jbe 

37. n1 néz n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
38. n1 néz n3ra a n2vel <n2 – szem, tekintet> 
39. n1 néz n3t a n2vel <n2 – szem, tekintet> 
40. n1 néz s 
41. n1 néz s <s – kérdő> 
42. n1 néz v 
43. n1 néz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v a nek n1t 
44. n1 néz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v n2nek n1t 
45. n1 néz úgy (hogy) s n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
46. n1 néz úgy (hogy) s n3nek /n3 v a nek n1t 
47. n1 néz úgy (hogy) s n3nek /n3 v n2nek n1t 
48. n1 néz úgy (hogy) s n3nek /n3 v úgy (hogy) s 

49. n1nek _a ← n3j néz d 

50. n1nek _a ← n3j néz n2 felé 

51. n1nek _a ← n3j néz n2ra 

52. n1nek _a ← n3j néz n2x2 

53. n2nek _a ← n4j néz n3x2 

néz <’szól vmit vmihez’> 
1. n1 néz <’szól vmit vmihez’> n2t a szemmel <a – más, …> 
2. n1 néz <’szól vmit vmihez’> n2t d 
3. n1 néz <’szól vmit vmihez’> n2t n3nek 
4. n1 néz <’szól vmit vmihez’> n2t n3nek _a szemével <a – más, …> 
5. n1 néz <’szól vmit vmihez’> n2t n3x 

<figyelmesen> néz 
1. n1 <figyelmesen> néz n2t 
2. n1 <figyelmesen> néz n2t n3n 
3. n1 <figyelmesen> néz n2t n3vel 



nézeget 
1. n1 nézeget n2t 
2. n1 nézeget n2t n3n 
3. n1 nézeget n2t n3vel 

nézelődik 
1. n1 nézelődik 
2. n1 nézelődik n2ben 
3. n1 nézelődik n2n 
4. n1 vd 

nincs 
1. nincs az (hogy) s 
2. n1 nincs 
3. n1 nincs d 
4. n1 nincs n2vel 
5. n1 nincs n2x3 
6. n1nek nincs n2j 
7. n1x3 nincs n2 
8. n2nek nincs n1j 

nincs elég 
1. n1 nincs elég a 
2. n1 nincs elég d3 
3. n1 nincs elég n2x3 
4. n1nből nincs elég 
5. n2ben nincs elég n1 n3hoz 
6. n2ben nincs elég n1 n3ra 
7. n2nek nincs elég n1j 
8. n2nek nincs elég n1j n3hoz 
9. n2nek nincs elég n1j n3ra 

nincs kedve beszélni 
1. n1nek nincs kedve beszélni 
2. n1nek d nincs kedve beszélni 

nincs rendben 
1. n1 nincs rendben 

2. n2nek _a ← n1j nincs rendben 

nincs résen 
1. n1 nincs résen 

nő 
1. n1 nő 
2. n1 nő d 

3. n1 nő n2nek _a ← n3jn 
4. n1 nő n2ra 



5. n1 nő n2ra d 
6. n1 nő n2ra n3x3 
7. n1 nő n2vel 
8. n1 nő n2x3 

9. n2 nő n1nek _a ← n3jn 

10. n2 nő n1nek _a ← n4jn 

11. n2j nő n1nek _a ← n3jn 

nősül 
1. n1 nősül 
2. n1 nősül n2ből <n2 – motiváció> 

növekszik 
1. n1 növekszik 

növel 
1. n1 növel n2t 
2. n1 növel n2t n3(j)ra <n3 – többnyire kétszeresére, háromszorosára, …> 
3. n1 növel n2t n3ra 
4. n1 növel n2t n3vel 
5. n1 növel n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

növeszt 
1. n1 növeszt n2ig érő n2t 
2. n1 növeszt n2t 

  



Ny 
nyakon ragad 

1. n1 nyakon ragad n2t 

nyaral 
1. n1 nyaral 
2. n1 nyaral d 
3. n1 nyaral n2x3 
4. n1 nem nyaral n2ig 
5. n1 nem nyaral n2n 

nyel 
1. n1 nyel 
2. n1 nyel n2t 

nyer 
1. n1 nyer 
2. n1 nyer d 
3. n1 nyer n2ben 
4. n1 nyer n2n 
5. n1 nyer n2t 
6. n1 nyer n2t n3ből 
7. n1 nyer n2t n3n <n3 – játék> 
8. n1 nyer n2t sorshúzáson 
9. n1 nyer n2t sorsjeggyel 
10. n1 nyer n2x 
11. n1 nyer n3vel szemben 
12. n1d nyer n2t n3től 

nyes 
1. n1 nyes n2t 
2. n1 nyes n2t n3x2 

nyikorog 
1. n1 nyikorog 
2. n1 nyikorog n2x3 

nyilallik 
1. n1 nyilallik n2be 
2. n1j nyilallik 

nyilatkozik 
1. n1 nyilatkozik 
2. n1 nyilatkozik n2ról 
3. n1 nyilatkozik n2ról d 



4. n1 nyilatkozik n2ról n3x 

nyílik 
1. n1 nyílik 
2. n1 nyílik d 
3. n1 nyílik n2 előtt 
4. n1 nyílik n2ra 
5. n1 nyílik n2től <n2 – ok> 
6. n1 nyílik n2x3 

7. n1nek _a ← n3j nyílik d 

8. n1nek _a ← n3j nyílik n2x2 

9. n2nek nyílik n1j <n1 – alkalom, mód, lehetőség, …> 

10. n2nek _a ← n1j nyílik 

nyilvánít 
1. n1 nyilvánít a nek n2t 
2. n1 nyilvánít n2t 
3. n1 nyilvánít n2t a nek || n1 v (azt) hogy s (n2 a /n) 
4. n1 nyilvánít n2t n3nek 
5. n1 nyilvánít n2t n3vé 

nyilvánosságra hoz 
1. n1 nyilvánosságra hoz n2t 

nyilvántartásba vesz 
1. n1 nyilvántartásba vesz n2t 

nyír 

1. n1 nyír n2nek _a ← n3jt 
2. n1 nyír n2t 
3. n1 nyír n2t <n2 – az eltávolítandó tárgy> 
4. n1 nyír n2t n3ből <n3 – tantárgy v. téma> 
5. n1 nyír n2t n3n <n3 – tantárgy v. téma> 
6. n1 nyír n2t n3n <n3n – az ellenőrzés típusa> 

7. n1 nyír n3nek _a ← n2jt 
8. n1 a – vp n2nek 

nyiszál 
1. n1 nyiszál 
2. n1 nyiszál n2t 
3. n1 nyiszál n2vel 

nyit 
1. n1 nyit n2t 
2. n1 nyit n2t d 
3. n1 nyit n2t n3 előtt 
4. n1 nyit n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 
5. n1 nyit n2t n3vel 



6. n1 nyit n2t n3x3 
7. n1 n2t n3nek 

nyitogat 
1. n1 nyitogat n2t 

nyitva tart 
1. n1 nyitva tart 
2. n1 nyitva tart n2ig 
3. n1 nyitva tart n2től 

nyitva van 
1. n1 nyitva van 
2. n1 nyitva van n2ig 
3. n1 nyitva van n2től 

nyom 
1. n1 nyom 
2. n1 nyom a 
3. n1 nyom a d 
4. n1 nyom a n2x3 
5. n1 nyom d 
6. n1 nyom n2jt 
7. n1 nyom n2n <n2 – eszköz> 
8. n1 nyom n2t 
9. n1 nyom n2t <n2 – mérték> 
10. n1 nyom n2t <n2 – szív, lélek, lekiismeret, …> 
11. n1 nyom n2t <n2 – tárgy> 
12. n1 nyom n2t d 
13. n1 nyom n2t n3 közé 
14. n1 nyom n2t n3ből <n2 – az n3 tárgy összetevője> 
15. n1 nyom n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
16. n1 nyom n2t n3hoz 
17. n1 nyom n2t n3jben 
18. n1 nyom n2t n3ra <n3 – anyag, alap> 
19. n1 nyom n2t n3ról 
20. n1 nyom n2t n3vel 
21. n1 nyom n2vel 
22. n1 nyom n2x3 

23. n1 nyom n3nek _a ← n2jt 

24. n1 nyom n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 szerve v. testrésze> 

25. n1 nyom n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

nyoma vész 
1. n1 nyoma vész 
2. n1nek nyoma vész 

nyomakodik 



1. n1 nyomakodik d 
2. n1 nyomakodik magát d 
3. n1 nyomakodik magát n2x2 
4. n1 nyomakodik n2x2 

nyomást érez 
1. n2 nyomást érez n1jben 
2. n2 nyomást érez n1x3 

nyomást gyakorol 
1. n1 nyomást gyakorol n2ra 
2. n1 nyomást gyakorol n2ra n3vel 

nyomaszt 

1. n1 nyomaszt n2ra n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
2. n1 nyomaszt n2t 
3. n1 nyomaszt n2t n3jvel 

4. n1 nyomaszt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 nyomaszt n2t n3jvel <n1 – többnyire személy, n3 – n1 cselekedete v. 
tulajdonsága> 

6. n1 nyomaszt n3nek _a ← n2jt 

7. n1 nyomaszt n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 szerve v. testrésze> 

nyomasztóan hat 
1. n1 nyomasztóan hat n2ra 
2. n1 nyomasztóan hat n2ra n3jvel <n1 – többnyire személy, n3 – n1 cselekedete v. 
tulajdonsága> 

nyomasztólag hat 
1. n1 nyomasztólag hat n2ra 
2. n1 nyomasztólag hat n2ra n3jvel 

3. n1 nyomasztólag hat n2ra n3jvel || n1nek _a ← n3j vp n2ra 

4. n1 nyomasztólag hat n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j vp n2ra 

nyomja a szöveget 
1. n1 nyomja a szöveget n2nek 

nyomorba dönt 
1. n1 nyomorba dönt n2t 

nyomorog 
1. n1 nyomorog 

nyomtat 
1. n1 nyomtat n2n <n2 – eszköz> 
2. n1 nyomtat n2t 
3. n1 nyomtat n2t n3ben 
4. n1 nyomtat n2t n3ra <n3 – anyag, alap> 



5. n1 nyomtat n2t n3ról 
6. n1 nyomtat n2vel 

nyomul 
1. n1 nyomul 
2. n1 nyomul n2 felé 
3. n1 nyomul n2 felől 
4. n1 nyomul n2ról 

nyugszik 
1. n1 nyugszik n2n 
2. n1 nyugszik n2n <n2 – támaszték> 

nyugta van <vkinek vkitől, vmitől> 
1. n1nek _a nyugta van <vkinek vkitől, vmitől> n2től 

nyugtalanít 
1. n1 nyugtalanít (az) hogy s 
2. n1 nyugtalanít magával n2t 
3. n1 nyugtalanít n2t 
4. n1t nyugtalanít (az) (hogy) rel s 
5. n1t nyugtalanít (az) conj s <conj – hogy, ha> 

nyugtalankodik 
1. n1 (azon) nyugtalankodik (hogy) rel s 
2. n1 nyugtalankodik 
3. n1 nyugtalankodik conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
4. n1 nyugtalankodik hogy s 
5. n1 nyugtalankodik magát 
6. n1 nyugtalankodik magát n2 miatt 
7. n1 nyugtalankodik n2 miatt 
8. n1 nyugtalankodik n2 miatt <n2 – esemény> 
9. n1 nyugtalankodik n2 miatt <n2 – személy, tény, esemény> 
10. n1 nyugtalankodik n2 miatt <n2 – többnyire személy> 
11. n1 nyugtalankodik n2ért 
12. n1 nyugtalankodik n2ért <n2 – személy, tény, esemény> 
13. n1 nyugtalankodik n2ért <n2 – többnyire személy> 
14. n1 nyugtalankodik nehogy s 

nyugtat 
1. n1 nyugtat magát hogy s 
2. n1 nyugtat n2t 
3. n1 nyugtat „s” 

nyugton hagy <vkit> 
1. n2 nyugton hagy <vkit> n1t 

nyújt 



1. n1 nyújt n2t 
2. n1 nyújt n2t n3 felé 
3. n1 nyújt n2t n3be 
4. n1 nyújt n2t n3hoz 
5. n1 nyújt n2t n3ig 
6. n1 nyújt n2t n3nek 
7. n1 nyújt n2t n3ra 
8. n1 nyújt n2t n3x1 
9. n1 nyújt n2t n3x2 
10. n1 nyújt n3jt n2x2 
11. n1 nyújt n3jt n2x2 <n3 – testrész> 
12. n1 nyújt n3jt n2ért 

13. n1 nyújt n3nek _a ← n2jt 
14. n1 nyújt „s” 

nyújtózik 
1. n1 nyújtózik 
2. n1 nyújtózik n2x2 

3. n1 nyújtózik n2x2 n3vel || n1nek _a ← n3j v n2x2 
4. n1 nyújtózik n2x2 n3vel <n3 – n1 része> 
5. n1 nyújtózik n3vel n2x2 

nyújtózkod|ik 
1. n1 nyújtózkod|ik 

nyúl 
1. n1 nyúl n2hoz 
2. n1 nyúl n2hoz n3jvel 
3. n1 nyúl n2hoz n3vel/n3ra <n3ra – néhány n3 esetében> 
4. n1 nyúl n2vel n3be 
5. n1 nyúl n2vel n3be n4ig 
6. n1 nyúl n2x2 
7. n1 nyúl n2ért 
8. n1 nyúl n2ért <n2 – cél> 
9. n1 nyúl n3jhoz n2nek _a 

10. n1 nyúl n3jt n2x2, n1nek _a ← n3j v n2x2 

11. n1 n2nek _a ← n3jt 

nyúlik 
1. n1 nyúlik 
2. n1 nyúlik d 
3. n1 nyúlik n2 fölé 
4. n1 nyúlik n2 mentén 
5. n1 nyúlik n2ből 
6. n1 nyúlik n2ig 
7. n1 nyúlik n2ig <n2 – mennyiség> 
8. n1 nyúlik n2n 
9. n1 nyúlik n2n keresztül 



10. n1 nyúlik n2n át 
11. n1 nyúlik n2ra 
12. n1 nyúlik n2ra <n2 – mennyiség> 
13. n1 nyúlik n2x1 
14. n1 nyúlik n2x2 

15. n1 nyúlik n2x2 n3vel || n1nek _a ← n3j v n2x2 
16. n1 nyúlik n2x2 n3vel <n3 – n1 része> 
17. n1 nyúlik n2x3 
18. n1 nyúlik n3vel n2x2 

nyúlkál 
1. n1 nyúlkál n2x2 
2. n1 nyúlkál n2ért <n2 – cél> 

nyúz 
1. n1 nyúz n2t 
2. n1 nyúz n2t (azzal) hogy s 
3. n1 nyúz n2t n3jnél fogva 
4. n1 nyúz n2t n3vel 
5. n1 nyúz n3t 

nyű 
1. n1 nyű n2t 

2. n1 nyű n3nek ← n2jt 
3. n2 nyű n1t 

nyüzsög 
1. n1 nyüzsög 
2. n1 nyüzsög d 
3. n1 nyüzsög n2vel 
4. n1 nyüzsög n2x3 

  



O, Ó 
oda|ad 

1. n1 oda|ad n2nek n3t n3 
2. n1 oda|ad n2nek v# n3 
3. n1 oda|ad n2t 
4. n1 oda|ad n2t a áron <d, a áron – többnyire nem összegszerű érték> 
5. n1 oda|ad n2t a áron n4nek 
6. n1 oda|ad n2t d <d, a áron – többnyire nem összegszerű érték> 
7. n1 oda|ad n2t d <d, n3 – ár, érték> 
8. n1 oda|ad n2t d n4nek 
9. n1 oda|ad n2t n3nek 
10. n1 oda|ad n2t n3ra 
11. n1 oda|ad n2t n3ért <d, n3 – ár, érték> 
12. n1 oda|ad n2t n3ért <n3 – többnyire összegszerű érték> 
13. n1 oda|ad n2t n3ért n4nek 
14. n1 oda|ad n3be n2t 

15. n1 oda|ad n3nek _a ← n2jt 
16. n1 oda|ad v# n2t 

oda|áll 
1. n1 oda|áll 
2. n1 oda|áll d 
3. n1 oda|áll n2 felé n3vel 
4. n1 oda|áll n2be <n2 – sor, kör, …> 
5. n1 oda|áll n2hoz 
6. n1 oda|áll n2nek n3vel 
7. n1 oda|áll n2ra <n2 – nap, fény, …> 
8. n1 oda|áll n2ra n3vel <n3 – láb, …> 
9. n1 oda|áll n2x2 

oda|állít 
1. n1 oda|állít n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
2. n1 oda|állít n2t d 
3. n1 oda|állít n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
4. n1 oda|állít n2t n3x1 
5. n1 oda|állít n2t n3x2 

oda|bólint 
1. n1 oda|bólint a fejével 
2. n1 oda|bólint n2nek 

oda|bújik 
1. n1 oda|bújik n2hoz 
2. n1 oda|bújik n3vel n2hoz 



oda|csap 
1. n1 oda|csap n3jt n2hoz 

oda|dob 
1. n1 oda|dob n2t 
2. n1 oda|dob n2t d 
3. n1 oda|dob n2t n3nek 
4. n1 oda|dob n2t n3x1 
5. n1 oda|dob n2t n3x2 

oda|dobál 
1. n1 oda|dobál n2t 
2. n1 oda|dobál n2t d 
3. n1 oda|dobál n2t n3vel 
4. n1 oda|dobál n2t n3x1 
5. n1 oda|dobál n2t n3x2 

oda|dug 
1. n1 oda|dug n2t n3nek 
2. n1 oda|dug n2t n3x1 
3. n1 oda|dug n2t n3x2 

oda|dugdos 
1. n1 oda|dugdos n2t n3nek 

oda|enged 
1. n1 oda|enged n2t d 
2. n1 oda|enged n2t n3ra 
3. n1 oda|enged n2t n3x2 
4. n1 oda|enged n2t v# 

oda|ér 
1. n1 oda|ér 
2. n1 oda|ér d 
3. n1 oda|ér d n3 előtt 
4. n1 oda|ér d n3ig 
5. n1 oda|ér n2hoz 
6. n1 oda|ér n2n 
7. n1 oda|ér n2x1 
8. n1 oda|ér n2x2 
9. n1 oda|ér n2x2 n3 előtt 
10. n1 oda|ér n2x2 n3ig 

oda|érkezik 
1. n1 oda|érkezik 
2. n1 oda|érkezik d 
3. n1 oda|érkezik n2x1 
4. n1 oda|érkezik n2x2 



oda|erősít 
1. n1 oda|erősít n2t d 
2. n1 oda|erősít n2t n3x2 

oda|fut 
1. n1 oda|fut 
2. n1 oda|fut a irányból 
3. n1 oda|fut a oldal felől 
4. n1 oda|fut a oldalról 
5. n1 oda|fut d 
6. n1 oda|fut n2x1 
7. n1 oda|fut n2x2 
8. n1 oda|fut v# 

oda|füttyent 
1. n1 oda|füttyent n2t 

oda|hajol 
1. n1 oda|hajol n2 fölé 
2. n1 oda|hajol n2hoz 
3. n1 oda|hajol n3vel n2hoz 

oda|hány 
1. n1 oda|hány n2t 
2. n1 oda|hány n2t d 
3. n1 oda|hány n2t n3vel 
4. n1 oda|hány n2t n3x1 
5. n1 oda|hány n2t n3x2 

oda|hív 
1. n1 oda|hív n2t 
2. n1 oda|hív n2t d 
3. n1 oda|hív n2t n3x1 
4. n1 oda|hív n2t n3x2 

oda|hord 
1. n1 oda|hord n2t d 
2. n1 oda|hord n2t n2x3 

oda|hoz 
1. n1 oda|hoz n2t d 
2. n1 oda|hoz n2t n3x2 

oda|húz 
1. n1 oda|húz n2t 
2. n1 oda|húz n2t d 
3. n1 oda|húz n2t n3hoz 
4. n1 oda|húz n2t n3nek 



5. n1 oda|húz n2t n3nél fogva 
6. n1 oda|húz n2t n3ra 
7. n1 oda|húz n2t n3vel 
8. n1 oda|húz n2t n3x1 
9. n1 oda|húz n2t n3x2 

oda|int 
1. n1 oda|int n2t 
2. n1 oda|int n2t d 
3. n1 oda|int n2t n3jvel 
4. n1 oda|int n2t n3x2 

oda|ír 
1. n1 oda|ír n2t n3ra 

oda|irányít 
1. n1 oda|irányít n2t 
2. n1 oda|irányít n2t n3hoz 

oda|írja a nevét 
1. n1 oda|írja a nevét n2ra 

oda|ítél 
1. n1 oda|ítél n2t n3nek 

oda|jut 
1. n1 oda|jut 
2. n1 oda|jut d 
3. n1 oda|jut n2hoz 
4. n1 oda|jut n2n 

oda|kap 
1. n1 oda|kap n2hoz 
2. n1 oda|kap n2hoz n3vel 
3. n1 oda|kap n2hoz n3vel/n3ra <n3ra – néhány n3 esetében> 

4. n1 oda|kap n2nek _a ← n3jhoz 

oda|kér 
1. n1 oda|kér n2t 
2. n1 oda|kér n2t d 
3. n1 oda|kér n2t n3x2 

oda|kerül 
1. n1 oda|kerül 
2. n1 oda|kerül d 
3. n1 oda|kerül n2be 
4. n1 oda|kerül n2t 
5. n1 oda|kerül n2x1 
6. n1 oda|kerül n2x2 



7. n1 oda|kerül n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 ruhadarabja v. testrésze> 

8. n1 oda|kerül n3nek _a → n2jt 

oda|kísér 
1. n1 oda|kísér n2t 
2. n1 oda|kísér n2t d 
3. n1 oda|kísér n2t n3 mellett 
4. n1 oda|kísér n2t n3ig 
5. n1 oda|kísér n2t n3n 
6. n1 oda|kísér n2t n3x2 

oda|kísér <kit-kit a maga helyére> 
1. n1 oda|kísér <kit-kit a maga helyére> n2t <n2 – többes> 
2. n1 oda|kísér <kit-kit a maga helyére> n3be n2t 
3. n1 oda|kísér <kit-kit a maga helyére> n3ra n2t 

oda|lapul 
1. n1 oda|lapul 
2. n1 oda|lapul n2(j)ra <n2 – n1 testrésze> 
3. n1 oda|lapul v n2hoz 
4. n1 oda|lapul v# 

oda|megy 
1. n1 oda|megy 
2. n1 oda|megy d 
3. n1 oda|megy n2x1 
4. n1 oda|megy n2x2 

oda|néz 
1. n1 oda|néz s 

oda|nyom 
1. n1 oda|nyom n2t 
2. n1 oda|nyom n2t n3hoz 
3. n1 oda|nyom n2t n3vel 

oda|nyújt 
1. n1 oda|nyújt n2t 
2. n1 oda|nyújt n2t n3 felé 
3. n1 oda|nyújt n2t n3nek 
4. n1 oda|nyújt n2t n3x1 
5. n1 oda|nyújt n2t n3x2 

6. n1 oda|nyújt n3nek _a ← n2jt 

oda|önt 
1. n1 oda|önt n2t n3be 
2. n1 oda|önt n2t n3nek 



oda|rak 
1. n1 oda|rak n2t d 
2. n1 oda|rak n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
3. n1 oda|rak n2t n3x2 

oda|rohan 
1. n1 oda|rohan d 
2. n1 oda|rohan hogy s 
3. n1 oda|rohan magát d 
4. n1 oda|rohan magát n2x2 
5. n1 oda|rohan n2 után 
6. n1 oda|rohan n2jra <n2 – cél> 
7. n1 oda|rohan n2n 
8. n1 oda|rohan n2n keresztül 
9. n1 oda|rohan n2n át 
10. n1 oda|rohan n2x2 

oda|siet 
1. n1 oda|siet d 
2. n1 oda|siet hogy s 
3. n1 oda|siet magát d 
4. n1 oda|siet magát n2x2 
5. n1 oda|siet n2 után 
6. n1 oda|siet n2jra <n2 – cél> 
7. n1 oda|siet n2n 
8. n1 oda|siet n2n keresztül 
9. n1 oda|siet n2n át 
10. n1 oda|siet n2x2 

oda|simul 
1. n1 oda|simul 
2. n1 oda|simul n2hoz 
3. n1 oda|simul n3vel n2hoz 

oda|sodor 
1. n1 oda|sodor n2t <n1 – víz, hullámok, sodrás …> 
2. n1 oda|sodor n2t n3hoz 

oda|sodródik 
1. n1 oda|sodródik n2t n3x2, n2 v n3x2 
2. n2 oda|sodródik d 
3. n2 oda|sodródik n2x2 

oda|szalad 
1. n1 oda|szalad 
2. n1 oda|szalad a irányból 
3. n1 oda|szalad a oldal felől 



4. n1 oda|szalad a oldalról 
5. n1 oda|szalad d 
6. n1 oda|szalad n2 mellett 
7. n1 oda|szalad n2n 
8. n1 oda|szalad n2x1 
9. n1 oda|szalad n2x2 
10. n1 oda|szalad v# 

oda|szegez 
1. n1 oda|szegez n2t 
2. n1 oda|szegez n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 oda|szegez n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 oda|szegez n3hoz n2t 
5. n1 oda|szegez n3ra n2t 

oda|szór 
1. n1 oda|szór n2t n3be 
2. n1 oda|szór n2t n3nek 

oda|szorít 
1. n1 oda|szorít n2t 
2. n1 oda|szorít n2t n3hoz 
3. n1 oda|szorít n2t n3vel 

oda|szorul 
1. n1 oda|szorul n2t n3hoz || n2 v n3hoz n1ben 

oda|tesz 
1. n1 oda|tesz n2t n3be 
2. n1 oda|tesz n2t n3hoz 
3. n1 oda|tesz n2t n3nek 

oda|téved 
1. n1 oda|téved d 
2. n1 oda|téved n2x2 

oda|ül 
1. n1 oda|ül n2 mellé 
2. n1 oda|ül n2hoz 

oda|ültet 
1. n1 oda|ültet n2t n3 mellé 
2. n1 oda|ültet n2t n3hoz 
3. n1 oda|ültet n2t v# 
4. n1 oda|ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#) mellé 
5. n1 oda|ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#)hoz 

oda|vezet 
1. n1 oda|vezet n2t 



2. n1 oda|vezet n2t <n2 – többes> 
3. n1 oda|vezet n2t d 
4. n1 oda|vezet n2t n3 mellett 
5. n1 oda|vezet n2t n3hoz 
6. n1 oda|vezet n2t n3n 
7. n1 oda|vezet n2t n3x1 
8. n1 oda|vezet n2t n3x2 
9. n1 oda|vezet n3be n2t 
10. n1 oda|vezet n3ra n2t 

oda|visz 
1. n1 oda|visz n2t 
2. n1 oda|visz n2t d 
3. n1 oda|visz n2t n3 mellett 
4. n1 oda|visz n2t n3be 
5. n1 oda|visz n2t n3n 
6. n1 oda|visz n2t n3ra 
7. n1 oda|visz n2t n3x2 

oda|von 
1. n1 oda|von n2t 
2. n1 oda|von n2t (arra) hogy s 
3. n1 oda|von n2t d 
4. n1 oda|von n2t n3hoz 
5. n1 oda|von n2t n3nek 
6. n1 oda|von n2t n3ra 
7. n1 oda|von n2t n3vel 
8. n1 oda|von n2t n3x1 
9. n1 oda|von n2t n3x2 

odaad 
1. n1 odaad n2t n3ért 

odafigyel 
1. n1 odafigyel 
2. n1 odafigyel n2ra 

odahagy 
1. n1 odahagy n2t 

odahúz 
1. n1 odahúz n2t 
2. n1 odahúz n2t d 
3. n1 odahúz n2t n3x1 
4. n1 odahúz n2t n3x2 

ódákat zeng 
1. n2 ódákat zeng n1ról 



odalép 
1. n1 odalép 
2. n1 odalép d 
3. n1 odalép n2x1 
4. n1 odalép n2x2 

odalök 
1. n1 odalök n2t n3nek 

odarepül 
1. n1 odarepül 
2. n1 odarepül d 
3. n1 odarepül n2n 
4. n1 odarepül n2vel <n2 – menetrendszerű gép, járat> 
5. n1 odarepül n2x1 
6. n1 odarepül n2x2 

odaszorít 
1. n1 odaszorít n3jt n2hoz 

odatol 
1. n1 odatol n2t d 
2. n1 odatol n2t n3nek 
3. n1 odatol n2t n3x2 

odatörtet 
1. n1 odatörtet v# 

odavág 
1. n1 odavág n2t 
2. n1 odavág n2t n3nek 

3. n1 odavág n2t n3nek _a ← n4jbe <n4 – arc, szem> 

4. n1 odavág n2t n3nek _a ← n4jbe <n4 – arc, szem, n3 testrésze> 

5. n1 odavág „s” 
6. n1 odavág „s” n3nek 

odaver 
1. n1 odaver n2t N3hoz 
2. n1 odaver n2t n3hoz <az ütés érintőleges, vagy az objektumát mint felületet 
értelmezzük> 
3. n1 odaver n2t n3ra 

odavész 
1. n1 odavész 
2. n1 odavész n2től <n2 – ok> 

odavet 
1. n1 odavet n2t 



2. n1 odavet n2t n3nek 

3. n1 odavet n2t n3nek _a ← n4jbe <n4 – arc, szem> 

4. n1 odavet n2t n3nek _a ← n4jbe <n4 – arc, szem, n3 testrésze> 
5. n1 odavet „s” 
6. n1 odavet „s” n3nek 

odébb megy 
1. n1 odébb megy 
2. n1 odébb megy n2(nyi)ra <n2 – távolság> 
3. n1 odébb megy n2vel <n2 – távolság> 
4. n1 odébb megy v# 

odébb rak 
1. n1 odébb rak n2t 
2. n1 odébb rak n2t d 
3. n1 odébb rak n2t n3x1 

óhajt 
1. n1 óhajt (azt) hogy s 
2. n1 óhajt n2t 
3. n1 óhajt v# 

okol 
1. n1 okol n2t 

okoskodik 
1. n1 okoskodik 
2. n1 okoskodik d 
3. n1 okoskodik n2ben 

okoz 
1. n1 okoz n2t 
2. n1 okoz n2t n3 számára 
3. n1 okoz n2t n3ben 

4. n1 okoz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 okoz n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
6. n1 okoz n2t n3nek 
7. n1 okoz n3nek n2t 
8. n1 okoz n3t 

oktat 
1. n1 oktat n2t 
2. n1 oktat n2t (arra) hogy s 
3. n1 oktat n2t d 
4. n1 oktat n2t n3ből 
5. n1 oktat n2t n3ra 
6. n1 oktat n2t n3x3 
7. n1 oktat n2t v# 



8. n1 oktat n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
9. n1 oktat n2t v# || n1 v n2t nra <néhány v# esetében> 
10. n1 oktat n3t n2nek 

okvetetlenkedik 
1. n1 okvetetlenkedik n2nek 

olajoz 
1. n1 olajoz n3t 
2. n1 olajoz n3t n4vel 

olcsón ad 
1. n1 olcsón ad 

old 
1. n1 old n2t 
2. n1 old n2t n3ben 
3. n1 old n2t n3ben <n3 – edény> 
4. n1 old n2t n3ben <n3 – folyadék> 
5. n1 old n2t n3vel <többnyire n3-t öntik n2-be> 

oldódik 
1. n1 oldódik 
2. n1 oldódik n2ben 
3. n1 oldódik n2x3 

olt 
1. n1 olt n2t 
2. n1 olt n2t n3vel 
3. n1 olt n2t n3vel <n2 – többnyire égő tárgy> 

oltja szomját 
1. n1 oltja szomját 

olvad 
1. n1 olvad 
2. n1 olvad n2n 
3. n1 olvad n2től <n2 – ok> 
4. n1 olvad n2x3 

5. n2nek _a ← n1j olvad<n1 – lélek, szív> 
6. v0 

olvadozik 
1. n1 olvadozik 
2. n1 olvadozik n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j olvadozik<n1 – lélek, szív> 

olvas 
1. n1 olvas 



2. n1 olvas (azt) (hogy) rel s 
3. n1 olvas (azt) (hogy) rel s n3ból 
4. n1 olvas (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 olvas (azt) (hogy) s d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
6. n1 olvas (azt) (hogy) s n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
7. n1 olvas (azt) (hogy) s n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
8. n1 olvas (azt) (hogy) s n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
9. n1 olvas (azt) hogy s 
10. n1 olvas d 
11. n1 olvas d <d, n2 – a nyelv megnevezése> 
12. n1 olvas hogy s 
13. n1 olvas hogy s n3ból 
14. n1 olvas n2n <d, n2 – a nyelv megnevezése> 
15. n1 olvas n2nek 
16. n1 olvas n2ról 
17. n1 olvas n2ról d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
18. n1 olvas n2ról n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
19. n1 olvas n2ról n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
20. n1 olvas n2ról n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
21. n1 olvas n2t 
22. n1 olvas n2t <n2 – információ v. az információ forrása> 
23. n1 olvas n2t d <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
24. n1 olvas n2t n3ben <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
25. n1 olvas n2t n3ben <n3 – eredeti, fordítás, interpretáció, …> 
26. n1 olvas n2t n3ból 
27. n1 olvas n2t n3nál <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
28. n1 olvas n2t n3től <n2 – információ, n3 – az információ forrása> 
29. n1 olvas n2x 

30. n1nek _a ← n3j olvas (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

31. n1nek _a ← n3j olvas (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

32. n1nek _a ← n3j olvas n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

olvaszt 
1. n1 olvaszt n2t 
2. n1 olvaszt n2t n3ben 
3. n1 olvaszt n2t n3ből 

omlik 
1. n omlik n2 alatt 
2. n1 omlik 
3. n1 omlik d 
4. n1 omlik n2 alatt 
5. n1 omlik n2ben 
6. n1 omlik n2ig 
7. n1 omlik n2ra 
8. n1 omlik n2x1 



ont 
1. n1 ont n2t 
2. n1 ont n2t <n2 – bók, dicséret, …> 

oson 
1. n1 oson d 
2. n1 oson n2 után 
3. n1 oson n2x1 
4. n1 oson n2x2 

ostoroz 
1. n1 ostoroz n2t 
2. n1 ostoroz n3vel n2t 

3. n1 ostoroz n3vel n2t || n1nek _a ← n3j v n2t 

ostrom alá vesz 
1. n1 ostrom alá vesz n2t 

ostromgyűrűbe zár 
1. n1 ostromgyűrűbe zár n2t 

ostromol 
1. n1 ostromol n2t 
2. n1 ostromol n2t n3vel 

oszlik 
1. n1 oszlik<n1 – többes v. gyűjtő> 
2. n1 oszlik d 
3. n1 oszlik n2 alapján <n2 – az osztályozás alapja> 
4. n1 oszlik n2 között <n2 – többnyire már az osztás/osztódás előtt létezett> 
5. n1 oszlik n2 szerint <n2 – az osztályozás alapja> 
6. n1 oszlik n2be 
7. n1 oszlik n2ra <n2 – többnyire az osztás/osztódás eredménye> 
8. n1 oszlik n2x2 

oszt 
1. n1 oszt n2t 
2. n1 oszt n2t d 
3. n1 oszt n2t n3 arányban 
4. n1 oszt n2t n3 között 
5. n1 oszt n2t n3 között <n3 – többes v. gyűjtő> 
6. n1 oszt n2t n3 között <n3 – többes> 
7. n1 oszt n2t n3(k)között 
8. n1 oszt n2t n3be 
9. n1 oszt n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
10. n1 oszt n2t n3hoz 
11. n1 oszt n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
12. n1 oszt n2t n3nek 



13. n1 oszt n2t n3ra 
14. n1 oszt n2t n3ra <n3 – n2 része> 
15. n1 oszt n2t n3ra <n3 – n2 szervezett csoportja v. része> 
16. n1 oszt n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 
17. n1 oszt n2t n3vel 
18. n1 oszt n3(k) között n2t 
19. n1 oszt n3be n2t 
20. n1 oszt n3be n2t <n3 – az n2 halmaz részhalmaza> 
21. n1 oszt n3hoz n2t 
22. n1 oszt n3nek n2t 
23. n1 oszt n3ra n2t 
24. n1 oszt n3ra n2t <n3 – az n2 halmaz részhalmaza> 
25. n1v n2t n3 alapján <n3 – az osztályozás alapja> 
26. n1v n2t n3 szerint <n3 – az osztályozás alapja> 
27. n1v n2t n3nek 

oszt <’osztályoz’> 
1. n1 oszt <’osztályoz’> n2t n3 alapján <n3 – az osztályozás alapja> 
2. n1 oszt <’osztályoz’> n2t n3 szerint <n3 – az osztályozás alapja> 
3. n1 oszt <’osztályoz’> n2t n3ra <n3 – n2 halmaz részhalmazai, n2 többnyire többes> 

osztogat 
1. n1 osztogat n2t 
2. n1 osztogat n3(k) között n2t 
3. n1 osztogat n3nek n2t 

osztozik 
1. n1 osztozik n2ben n3vel 
2. n1 osztozik n2n 
3. n1 osztozik n3ben n2vel 
4. n1 osztozik n3n n2vel 

5. n1 osztozik n3nek _a ← n2jben 

osztozkodik 
1. n1 osztozkodik n2n 

ott reked 
1. n1 ott reked 

ott van 
1. n1 ott van 
2. n1 ott van d 
3. n1 ott van n2n <n2 – rendezvény> 
4. n1 ott van n2x3 

ott| van 
1. n1 ott| van 
2. n1 ott| van d 



3. n1 ott| van n2x3 

ott|felejt 
1. n1 ott|felejt n2t 
2. n1 ott|felejt n2t d 
3. n1 ott|felejt n2t n3x3 

ott|hagy 
1. n1 ott|hagy n2t 

otthagy 
1. n1 otthagy n2t 

otthon érzi magát 
1. n1 otthon érzi magát 
2. n1 otthon érzi magát d 
3. n1 otthon érzi magát n3x3 

óv 
1. n1 óv n2t 
2. n1 óv n2t n3 ellen 
3. n1 óv n2t n3 számára 
4. n1 óv n2t n3nek 
5. n1 óv n2t n3ra 
6. n1 óv n2t n3től 
7. n1 óv n3től n2t 

óvakodik 
1. n1 óvakodik attól hogy s 
2. n1 óvakodik conj s 
3. n1 óvakodik n2től 

4. n1 óvakodik v# 
  



Ö, Ő 
ökölharcban vesz részt 

1. n1 ökölharcban vesz részt 

öl 
1. n1 öl n2t 
2. n1 öl n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 

3. n1 öl n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 öl n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
5. n1 öl n3ben n2t 
6. n1 öl n3ből n2t 

ölel 

1. n1 ölel n2nek _a ← n3j 
2. n1 ölel n2t 

3. n1 ölel n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
4. n1 ölel n2t n3jvel <n3 – kéz, kar> 

ölelkezik 
1. n1 ölelkezik<n1 – többes> 
2. n1 ölelkezik egymást <n1 – többes> 
3. n1 ölelkezik n2vel 
4. n1 ölelkezik n2vel || n1 és n2 v 

ölt 
1. n1 ölt n2t 

öltözik 
1. n1 öltözik 
2. n1 öltözik n2be 
3. n1 öltözik n2hoz 
4. n1 öltözik n2nek 

öltözködik 
1. n1 öltözködik 
2. n1 öltözködik d 
3. n1 öltözködik n2be 
4. n1 öltözködik n2nek 
5. n1 öltözködik n2nál 
6. n1 öltözködik n2x 

öltöztet 
1. n1 öltöztet n2t 
2. n1 öltöztet n2t n3nek 



3. n1 öltöztet n3be n2t 

ömlik 
1. n1 ömlik 
2. n1 ömlik d 
3. n1 ömlik n2be 
4. n1 ömlik n2ben 
5. n1 ömlik n2ben <n2 – patakok> 
6. n1 ömlik n2kben <n2 – patak> 
7. n1 ömlik n2n keresztül 
8. n1 ömlik n2n át 
9. n1 ömlik n2x1 
10. n1 ömlik n2x2 
11. n2 ömlik d 
12. n2 ömlik n1x1 

13. n2nek _a ← n1j ömlik 

önállósul 
1. n1 önállósul 

öngyilkos lesz 
1. n1 öngyilkos lesz 

önt 
1. n1 önt n2ből n3t 
2. n1 önt n2t 
3. n1 önt n2t d 
4. n1 önt n2t n3be 
5. n1 önt n2t n3be <n3 – többes> 
6. n1 önt n2t n3ből 
7. n1 önt n2t n3hoz 
8. n1 önt n2t n3kbe 
9. n1 önt n2t n3n 
10. n1 önt n2t n3nek 
11. n1 önt n2t n3ra 
12. n1 önt n2t n3vel 
13. n1 önt n2t n3x1 
14. n1 önt n2t n3x2 
15. n1 önt n2t n3x3 

öntöz 
1. n1 öntöz n2t 
2. n1 öntöz n2t n3vel 

őriz 
1. n1 őriz hogy s 
2. n1 őriz n2t 
3. n1 őriz n2t <n2 – titok, …> 



4. n1 őriz n2t d 
5. n1 őriz n2t n3 számára 

6. n1 őriz n2t n3ben || n1nek _a ← n3j v n2t 
7. n1 őriz n2t n3ben <n3 – emlékezet, lélek, szív, …> 
8. n1 őriz n2t n3nek 
9. n1 őriz n2t n3ra 
10. n1 őriz n2t n3től 
11. n1 őriz n2t n3vel <n3 – szem, …> 
12. n1 őriz n2t n3x3 
13. n1 őriz nehogy s 

őrizetbe vesz 
1. n1 őrizetbe vesz n2t 
2. n1 őrizetbe vesz n2t n3 miatt 
3. n1 őrizetbe vesz n2t n3ért 

őrködik 
1. n1 őrködik d 
2. n1 őrködik n2x3 

örököl 
1. n1 örököl d 
2. n1 örököl n2x1 
3. n1 örököl n2x2 

örökül hagy 
1. n1 örökül hagy n2nek (azt) hogy s 

őröl 
1. n1 őröl n2t 
2. n1 őröl n2t n3x3 

örömére szolgál 
1. n1 n2nek _a örömére szolgál 
2. n2nek _a örömére szolgál (az) hogy s 

örömet érez 
1. n1 örömet érez n2 miatt 

örömet szerez 
1. örömet szerez n2nek (az) hogy s 
2. n1 örömet szerez n2nek 

3. n1 örömet szerez n2nek n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2nek 

4. n1 örömet szerez n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2nek 

örül 
1. n1 örül 
2. n1 örül conj s 



3. n1 örül n2nek 
4. n2 örül (annak) hogy s 
5. n2 örül n1nek 

örvend 
1. n1 örvend n2nek 
2. n2 örvend (annak) hogy s 
3. n2 örvend n1nek 

örvendezik 
1. n1 örvendezik 
2. n1 örvendezik conj s 
3. n1 örvendezik n2nek 

őszintének hisz 
1. n1 őszintének hisz n2t 

össze|ácsol 
1. n1 össze|ácsol n2t 
2. n1 össze|ácsol n2t n3ből 

össze|ad 
1. n1 össze|ad 
2. n1 össze|ad n2t 
3. n1 össze|ad n2t n3hoz, n1 v n2t és n3t 

össze|bogoz 
1. n1 össze|bogoz n2t 

össze|bogozódik 
1. n1 össze|bogozódik 

össze|borzol 
1. n1 össze|borzol n2t 

össze|borzolódik 
1. n1 össze|borzolódik 

össze|csomagol 
1. n1 össze|csomagol 
2. n1 össze|csomagol n2t 

össze|csomóz 
1. n1 össze|csomóz n2t 
2. n1 össze|csomóz n2t n3vel 
3. n1 össze|csomóz n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

össze|dől 
1. n1 össze|dől 



össze|épít 
1. n1 össze|épít n2t 
2. n1 össze|épít n2t d 
3. n1 össze|épít n2t n3ből 
4. n1 össze|épít n2t n3x3 

össze|erősít 
1. n1 össze|erősít n2t 
2. n1 össze|erősít n2t n3be <n3 – batyu, …> 
3. n1 össze|erősít n2t n3vel <n3 – anyag> 

össze|esik 
1. n1 össze|esik 

2. n1 össze|esik magát n3nek _a ← lábai elé 
3. n1 össze|esik magát térdre n2 előtt 
4. n1 össze|esik n2től <n2 – ok> 

össze|fog 
1. n1 össze|fog n2t n3be <n3 – alakzat> 
2. n1 össze|fog n3be n2t 

össze|gyűjt 
1. n1 össze|gyűjt n2t 
2. n1 össze|gyűjt n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 össze|gyűjt n2t <n2 – tároló> 
4. n1 össze|gyűjt n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
5. n1 össze|gyűjt n2t d 
6. n1 össze|gyűjt n2t fejenként 
7. n1 össze|gyűjt n2t n3be 
8. n1 össze|gyűjt n2t n3be <n2 – tárgy, n3 – tároló> 
9. n1 össze|gyűjt n2t n3be <n3 – alakzat> 
10. n1 össze|gyűjt n2t n3hoz 
11. n1 össze|gyűjt n2t n3ra 
12. n1 össze|gyűjt n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
13. n1 össze|gyűjt n2t n3ra <n3 – évszak> 
14. n1 össze|gyűjt n2t n3ról 
15. n1 össze|gyűjt n2t n3től 
16. n1 össze|gyűjt n2t n3x2 
17. n1 össze|gyűjt n2t n3x3 
18. n1 össze|gyűjt n3ben n2t 

19. n1 n3nek _a ← n2jt 

össze|gyűl(ik) 
1. n1 össze|gyűl(ik)<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
2. n1 össze|gyűl(ik) d 
3. n1 össze|gyűl(ik) n2be 
4. n1 össze|gyűl(ik) n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
5. n1 össze|gyűl(ik) n2ra <n2 – rendezvény> 



6. n1 össze|gyűl(ik) n2stul 
7. n1 össze|gyűl(ik) n2x3 

össze|gyülekezik 
1. n1 össze|gyülekezik<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
2. n1 össze|gyülekezik d 
3. n1 össze|gyülekezik n2be 
4. n1 össze|gyülekezik n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
5. n1 össze|gyülekezik n2ra <n2 – rendezvény> 
6. n1 össze|gyülekezik n2stul 
7. n1 össze|gyülekezik n2x3 

össze|gyűlik 
1. n1 össze|gyűlik 
2. n1 össze|gyűlik<n1 – többes v. csoport> 
3. n1 össze|gyűlik d 
4. n1 össze|gyűlik n2kbe 
5. n1 össze|gyűlik n2x1 
6. n1 össze|gyűlik n2x2 
7. n1 össze|gyűlik n3x3 
8. n1 össze|gyűlik v# 
9. n1 össze|gyűlik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

össze|hajt 
1. n1 össze|hajt n2t 

össze|hajtogat 
1. n1 össze|hajtogat n2t 

össze|hív 
1. n1 össze|hív n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
2. n1 össze|hív n2t d 
3. n1 össze|hív n2t n3be 
4. n1 össze|hív n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
5. n1 össze|hív n2t n3x3 

össze|hord 
1. n1 össze|hord n2t 
2. n1 össze|hord n2t d 
3. n1 össze|hord n2t n2x3 
4. n1 össze|hord n2t n3x2 

össze|húzódik 
1. n1 össze|húzódik n2be 
2. n1 össze|húzódik n2be <n2 – alakzat> 
3. n1 össze|húzódik n2x3 

össze|jön 



1. n1 össze|jön<n1 – többes v. csoport> 
2. n1 össze|jön d 
3. n1 össze|jön n2kbe 
4. n1 össze|jön n2x1 
5. n1 össze|jön n2x2 
6. n1 össze|jön n3x3 
7. n1 össze|jön v# 
8. n1 össze|jön v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

össze|kapcsol 
1. n1 össze|kapcsol n2t 
2. n1 össze|kapcsol n2t n3be 
3. n1 össze|kapcsol n2t n3vel 
4. n1 össze|kapcsol n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

össze|ken 
1. n1 össze|ken n2t 
2. n1 össze|ken n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 össze|ken n3vel n2t <n3 – anyag> 

össze|készül 
1. n1 össze|készül 
2. n1 össze|készül n (v#)ra 
3. n1 össze|készül n2be 
4. n1 össze|készül n2be <n2 – cél> 
5. n1 össze|készül n2nek 
6. n1 össze|készül n2ra 
7. n1 össze|készül n2ra <n2 – cél> 
8. n1 össze|készül v# 

össze|készülődik 
1. n1 össze|készülődik 
2. n1 össze|készülődik n (v#)ra 
3. n1 össze|készülődik n2be 
4. n1 össze|készülődik n2be <n2 – cél> 
5. n1 össze|készülődik n2nek 
6. n1 össze|készülődik n2ra 
7. n1 össze|készülődik n2ra <n2 – cél> 
8. n1 össze|készülődik v# 

össze|kever 
1. n1 össze|kever n2t 
2. n1 össze|kever n2t n3vel 
3. n1 össze|kever n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

össze|köt 
1. n1 össze|köt n2t 
2. n1 össze|köt n2t csomóra 



3. n1 össze|köt n2t n3be <n3 – batyu, …> 
4. n1 össze|köt n2t n3vel 
5. n1 össze|köt n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
6. n1 össze|köt n2t n3vel <n3 – anyag> 

össze|kuszál 
1. n1 össze|kuszál n2t 

össze|kuszálódik 
1. n1 össze|kuszálódik 
2. n1 össze|kuszálódik n2ben 
3. n1 össze|kuszálódik n2től <n2 – ok> 

össze|lekvároz 
1. n1 össze|lekvároz n2t 
2. n1 össze|lekvároz n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 össze|lekvároz n3vel n2t <n3 – anyag> 

össze|maszatol 
1. n1 össze|maszatol n2t 
2. n1 össze|maszatol n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 össze|maszatol n3vel n2t <n3 – anyag> 

össze|nyom 
1. n1 össze|nyom n2t 
2. n1 össze|nyom n2t d 
3. n1 össze|nyom n2t n3 közé 
4. n1 össze|nyom n2t n3hoz 
5. n1 össze|nyom n2t n3jben 
6. n1 össze|nyom n2t n3ról 
7. n1 össze|nyom n2t n3vel 

8. n1 össze|nyom n3nek _a ← n2jt 

össze|ölelkezik 
1. n1 össze|ölelkezik<n1 – többes> 
2. n1 össze|ölelkezik egymást <n1 – többes> 
3. n1 össze|ölelkezik n2vel 
4. n1 össze|ölelkezik n2vel || n1 és n2 v 

össze|önt 
1. n1 össze|önt n2t 
2. n1 össze|önt n2t d 
3. n1 össze|önt n2t n3x1 
4. n1 össze|önt n2t n3x2 

össze|ötvöződik 
1. n1 össze|ötvöződik 

össze|présel 



1. n1 össze|présel n2t 
2. n1 össze|présel n2t d 
3. n1 össze|présel n2t n3ról 

össze|rak 
1. n1 össze|rak egymáshoz n2t <n2 – többes> 
2. n1 össze|rak egymásnak n2t <n2 – többes> 
3. n1 össze|rak n2t 
4. n1 össze|rak n2t <n2 – többes> 
5. n1 össze|rak n2t d 
6. n1 össze|rak n2t n3be 
7. n1 össze|rak n2t n3be <n3 – alakzat> 
8. n1 össze|rak n2t n3be <n3 – az összerakás formája, ill. típusa> 
9. n1 össze|rak n2t n3be <n3 – sor, halom, kupac, …> 
10. n1 össze|rak n2t n3nként <n3 – sor, halom, kupac, …> 
11. n1 össze|rak n2t n3x2 
12. n1 össze|rak n2t n3x3 
13. n1 össze|rak n3be n2t 
14. n1a össze|rak n2t 

össze|ráncol 
1. n1 össze|ráncol n2jt 
2. n1 össze|ráncol n2jt n3ben <n3 – ok> 
3. n1 össze|ráncol n2jt n3tól <n3 – ok> 
4. n1 össze|ráncol n2t 
5. n1 össze|ráncol n2t <n2 – szemöldök, homlok> 

össze|ráncolódik 
1. n1j össze|ráncolódik 

2. n1nek _a ← n3j össze|ráncolódik n2től <n3 – arc, n2 – ok> 

össze|rándul 
1. n1 össze|rándul 
2. n1 össze|rándul n2ben <n2 – többnyire szél> 

össze|rendeződik 
1. n1 össze|rendeződik n2be 
2. n1 össze|rendeződik n2vé 

össze|sereglik 
1. n1 össze|sereglik<n1 – többes v. csoport> 
2. n1 össze|sereglik d 
3. n1 össze|sereglik n2kbe 
4. n1 össze|sereglik n2x1 
5. n1 össze|sereglik n2x2 
6. n1 össze|sereglik n3x3 
7. n1 össze|sereglik v# 
8. n1 össze|sereglik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 



össze|söpör 
1. n1 össze|söpör n2t 
2. n1 össze|söpör n2t d 
3. n1 össze|söpör n2t n3vel 
4. n1 össze|söpör n2t n3x2 

össze|spórol 
1. n1 össze|spórol n2t 
2. n1 össze|spórol n2t n3ra 
3. n1 össze|spórol n2t n3ra <n3 – évszak> 

össze|számol 
1. n1 össze|számol 
2. n1 össze|számol (azt) (hogy) hány s 
3. n1 össze|számol (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 össze|számol n2t 
5. n1 össze|számol n2t n3ben 
6. n1 össze|számol n2t n3vel 

össze|szed 
1. n1 össze|szed n2t 
2. n1 össze|szed n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 össze|szed n2t <n2 – tároló> 
4. n1 össze|szed n2t d 
5. n1 össze|szed n2t n3be 
6. n1 össze|szed n2t n3be <n2 – tárgy, n3 – tároló> 
7. n1 össze|szed n2t n3hoz 
8. n1 össze|szed n2t n3ról 
9. n1 össze|szed n2t n3x1 
10. n1 össze|szed n2t n3x2 
11. n1 össze|szed n2t n3x3 

össze|szedelőzködik 
1. n1 össze|szedelőzködik 
2. n1 össze|szedelőzködik n (v#)ra 
3. n1 össze|szedelőzködik n2be 
4. n1 össze|szedelőzködik n2be <n2 – cél> 
5. n1 össze|szedelőzködik n2nek 
6. n1 össze|szedelőzködik n2ra 
7. n1 össze|szedelőzködik n2ra <n2 – cél> 
8. n1 össze|szedelőzködik v# 

össze|szorít 
1. n1 össze|szorít n2t 
2. n1 össze|szorít n2t d 
3. n1 össze|szorít n2t n3 közé 
4. n1 össze|szorít n2t n3be 
5. n1 össze|szorít n2t n3jben 



6. n1 össze|szorít n2t n3ról 
7. n1 össze|szorít n2t n3vel 

8. n1 össze|szorít n3nek _a ← n2jt 

9. n1 össze|szorít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 szerve v. testrésze> 

össze|találkozik 
1. n1 össze|találkozik<n1 – többes> 
2. n1 össze|találkozik n2vel 
3. n1 össze|találkozik n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 össze|találkozik n2x3 <n1 – többes> 

össze|terel 
1. n1 össze|terel n2t 
2. n1 össze|terel n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
3. n1 össze|terel n2t d 
4. n1 össze|terel n2t n3be 
5. n1 össze|terel n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
6. n1 össze|terel n2t n3x3 

össze|téveszt 
1. n1 össze|téveszt n2t 
2. n1 össze|téveszt n2t n3vel 
3. n1 össze|téveszt n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

össze|toboroz 
1. n1 össze|toboroz n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
2. n1 össze|toboroz n2t d 
3. n1 össze|toboroz n2t n3be 
4. n1 össze|toboroz n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
5. n1 össze|toboroz n2t n3x3 

össze|tömörít 
1. n1 össze|tömörít n2t 

össze|tör 
1. n1 össze|tör n2t 
2. n1 össze|tör n2t d 
3. n1 össze|tör n2t d <d – fok, d – fok> 
4. n1 össze|tör n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 össze|tör n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
6. n1 össze|tör n2t n3ra 
7. n1 össze|tör n2t n3vel 
8. n1 össze|tör n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

9. n1 össze|tör n3nek _a ← n2jt 

össze|törik 
1. n1 össze|törik 
2. n1 össze|törik d 



3. n1 össze|törik n2n 
4. n1 össze|törik n2ra 
5. n1 össze|törik n2től <n2 – ok> 

össze|ütközik 
1. n1 össze|ütközik<n1 – többes> 
2. n1 össze|ütközik n2vel 
3. n1 össze|ütközik n2vel || n1 és n2 v 

össze|varr 
1. n1 össze|varr n2t 
2. n1 össze|varr n3t 

3. n1 össze|varr n4nek _a ← n3jt 

össze|verbuvál 
1. n1 össze|verbuvál n2t n3ből 

össze|verekszik 
1. n1 össze|verekszik 
2. n1 össze|verekszik n2vel 
3. n1 össze|verekszik n2vel || n1 és n2 v 

össze|verődik 
1. n1 össze|verődik<n1 – többes v. csoport> 
2. n1 össze|verődik<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
3. n1 össze|verődik d 
4. n1 össze|verődik n2be 
5. n1 össze|verődik n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
6. n1 össze|verődik n2kbe 
7. n1 össze|verődik n2ra <n2 – rendezvény> 
8. n1 össze|verődik n2stul 
9. n1 össze|verődik n2x1 
10. n1 össze|verődik n2x2 
11. n1 össze|verődik n2x3 
12. n1 össze|verődik n3x3 
13. n1 össze|verődik v# 
14. n1 össze|verődik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

össze|zúz 
1. n1 össze|zúz n2t 
2. n1 össze|zúz n2t n3vel 

össze|zsíroz 
1. n1 össze|zsíroz n2t 
2. n1 össze|zsíroz n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 össze|zsíroz n3vel n2t <n3 – anyag> 

összeakad 



1. n1 összeakad n2vel 
2. n1 összeakad n2vel n3x3 

összeáll 
1. n1 összeáll 
2. n1 összeáll<n1 – többes> 
3. n1 összeáll n2be 
4. n1 összeáll n2ből 
5. n1 összeáll n2vel 
6. n1 összeáll n2vé 
7. n2ben összeáll n1 

8. n3nek _a ← n2jben összeáll n1 

összeállít 
1. n1 összeállít n2t 
2. n1 összeállít n2t d 
3. n1 összeállít n2t n3ből 
4. n1 összeállít n2t n3hoz 
5. n1 összeállít n2t n3x3 

összecsap 
1. n1 összecsap<n1 – többes> 
2. n1 összecsap d <n1 – többes> 
3. n1 összecsap n2ben <n1 – többes, n2 – az összecsapás megnevezése> 
4. n1 összecsap n2t 
5. n1 összecsap n2vel 
6. n1 összecsap n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 összecsap n2x3 <n1 – többes> 
8. n1 összecsap n2x3 <n1 – többes, gyűjtő- v. anyagnév> 

összecsippent 
1. n1 összecsippent n2t 

összecsődít 
1. n1 összecsődít n2t 

összecsöpögtet 
1. n1 összecsöpögtet 1,3,4 n2t 
2. n1 összecsöpögtet n2t 
3. n1 összecsöpögtet n2vel n3t 

összecsuk 
1. n1 összecsuk n2t 

összecsücsörít 
1. n1 összecsücsörít n2t 

összedob 
1. n1 összedob n2t <n2 – pénz> 



2. n1 összedob n2t <n2 – pénzösszeg> 

összeegyeztet 
1. n1 összeegyeztet n2t 
2. n1 összeegyeztet n2t n3vel 
3. n1 összeegyeztet n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
4. n1 összeegyeztet n2t n3vel magában 

összeépít 
1. n1 összeépít n2t 

összeér 
1. n1 összeér 
2. n1 összeér n2vel 
3. n1 összeér n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 összeér n2vé 
5. n1 összeér n2x3 <n1 – többes, gyűjtő- v. anyagnév> 
6. n1n összeér p3 n2x <n1 – többes> 

7. n1nek _a ← n2j összeér 
8. n1nek n2j összeér 

összeerősít 
1. n1 összeerősít n2t 
2. n1 összeerősít n2t n3ben 
3. n1 összeerősít n2t n3n 
4. n1 összeerősít n2t n3vel 
5. n1 összeerősít n2t nvel || n1 v n2t és n3t 

összefagy 
1. n1 összefagy 

összefér 
1. n1 összefér egymással <n1 – többes> 
2. n1 összefér n2vel 
3. n1 összefér n2vel || n1 és n2 összefér egymással 

összefog 
1. n1 összefog n2t n3vel 

2. n1nek _a ← n2jt összefog n3 

összefogdos 
1. n1 összefogdos n2t 
2. n1 összefogdos n2t d 
3. n1 összefogdos n2t n3x3 

összefoglal 
1. n1 összefoglal n2t 
2. n1 összefoglal n2t n3ben 



összefolyik 
1. n1 összefolyik 
2. n1 összefolyik n2vel 
3. n1 összefolyik n2vel || n1 és n2 v 

összefon 
1. n1 összefon n2t 

összeforr 
1. n1 összeforr 
2. n1 összeforr n3vel 

összeforraszt 
1. n1 összeforraszt n2t <n2 – többes> 
2. n1 összeforraszt n2t n3vel 

összefut 
1. n1 összefut 
2. n1 összefut<n1 – többes> 
3. n1 összefut d 
4. n1 összefut n2vel 
5. n1 összefut n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 összefut n2vé 
7. n1 összefut n2x2 
8. n1 összefut n2x3 
9. n1 összefut n2x3 <n1 – többes> 
10. n1n összefut p3 n2x <n1 – többes> 

11. n1nek _a ← n2j összefut 
12. n1nek n2j összefut 

összefüggésbe hoz 
1. n1 összefüggésbe hoz n2t 
2. n1 összefüggésbe hoz n2t n3vel 
3. n1 összefüggésbe hoz n2t n3vel || n1 vp n2t és n3t 

összefűz 
1. n1 összefűz n2t <n2 – többes> 
2. n1 összefűz n2t n3vel 

összegez 
1. n1 összegez n2t 

összegömbölyít 
1. n1 összegömbölyít n2t 

összegyűlik 
1. n1 összegyűlik 

2. n1j ← n2nek _a összegyűlik 



összeharap 
1. n1 összeharap n2t 
2. n1 összeharap n2t n3be 

összehasonlít 
1. n1 összehasonlít n2jt <n1 – többes> 
2. n1 összehasonlít n2t 
3. n1 összehasonlít n2t n3 alapján 
4. n1 összehasonlít n2t n3vel 
5. n1 összehasonlít n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
6. n1 összehasonlít n2t n3vel || n1 és n3 v n2t 

összehord 
1. n1 összehord n2t 

összehoz 
1. n1 összehoz n2t 
2. n1 összehoz n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
3. n1 összehoz n2t d 
4. n1 összehoz n2t n3be 
5. n1 összehoz n2t n3ből 
6. n1 összehoz n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
7. n1 összehoz n2t n3vel 
8. n1 összehoz n2t n3vel || n1 v (egymással) n2t és n3t 
9. n1 összehoz n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
10. n1 összehoz n2t n3x3 

összehúz 
1. n1 összehúz n2j 
2. n1 összehúz n2jt n3nek _a 
3. n1 összehúz n2t 

összehúzódik 
1. n1 összehúzódik 

összeilleszt 
1. n1 összeilleszt n2t 
2. n1 összeilleszt n2t d 
3. n1 összeilleszt n2t n3vel 
4. n1 összeilleszt n2t nvel || n1 v n2t és n3t 

összeír 
1. n1 összeír n2t 

összeiratkozik <’házasságkötését bejegyeztetik’> 
1. n1 összeiratkozik <’házasságkötését bejegyeztetik’><n1 – többes> 
2. n1 összeiratkozik <’házasságkötését bejegyeztetik’> n2vel 
3. n1 összeiratkozik <’házasságkötését bejegyeztetik’> n2vel || n1 és n2 v 



összeismerkedik 
1. n1 összeismerkedik<n1 – többes v. v felsz> 
2. n1 összeismerkedik n2vel 
3. n1 összeismerkedik n2vel || n1 és n2 v 

összeismertet 
1. n1 összeismertet n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
2. n1 összeismertet n3nek n2t 
3. n1 összeismertet n3vel n2t 
4. n1 összeismertet n3vel n2t <n2 többes v. v felsz> 

összejön 
1. n1 összejön<n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
2. n1 összejön<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
3. n1 összejön d 
4. n1 összejön d <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
5. n1 összejön egymással 
6. n1 összejön n2be 
7. n1 összejön n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
8. n1 összejön n2ra <n2 – rendezvény> 
9. n1 összejön n2stul 
10. n1 összejön n2vel 
11. n1 összejön n2vel || n1 és n2 v 
12. n1 összejön n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
13. n1 összejön n2x3 
14. n1 összejön n2x3 <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 

összekapcsol 
1. n1 összekapcsol n2t 
2. n1 összekapcsol n2t <n2 – többes> 
3. n1 összekapcsol n2t n3vel 
4. n1 összekapcsol n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
5. n1 összekapcsol n2t n3vel magában 
6. n1 összekapcsol n2t n3vel n4 alapján 
7. n1 összekapcsol n2t n4 alapján 
8. n1 összekapcsol n2t nvel || n1 v n2t és n3t 

összeken 
1. n1 összeken n2t 
2. n1 összeken n3vel n2t 

összekerül 
1. n1 összekerül n2vel 

összekészít 
1. n1 összekészít n2t <n2 – a szükséges holmi> 
2. n1 összekészít n2t <n2 – személy> 
3. n1 összekészít n2t <n2 – tároló> 



összeköt 
1. n1 összeköt n2t 
2. n1 összeköt n2t <n2 – többes> 
3. n1 összeköt n2t n3vel 
4. n1 összeköt n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
5. n1 összeköt n2t nvel || n1 v n2t és n3t 

összeköti életét 
1. n1 összeköti életét n2vel 

összekötöz 

1. n1 összekötöz n2nek _a ← n3jt || n1 v n2t n3jnál 
2. n1 összekötöz n2t 

3. n1 összekötöz n3nek _a ← n2jt 
4. n1 összekötöz n3vel n2t 

összeköttetésbe kerül 
1. n1 összeköttetésbe kerül egymással 
2. n1 összeköttetésbe kerül n2n át 

összeköttetésbe lép 
1. n1 összeköttetésbe lép n2vel 
2. n1 összeköttetésbe lép n2vel n3n 
3. n1 a összeköttetésbe lép n2vel 

összeköttetésben van 
1. n1 összeköttetésben van egymással 
2. n1 összeköttetésben van n2n át 

összeköttetése van 
1. n1 összeköttetése van egymással 
2. n1 összeköttetése van n2n át 

összekuszál 
1. n1 összekuszál n2t 

összekutyul 
1. n1 összekutyul n3t 

összelekvároz 
1. n1 összelekvároz n2t 

összemaszatol 
1. n1 összemaszatol n2t 
2. n1 összemaszatol n3vel n2t 

összemegy 
1. n1 összemegy 



összemelegedik 
1. n1 összemelegedik<n1 – többes> 
2. n1 összemelegedik d 
3. n1 összemelegedik n2vel 
4. n1 összemelegedik n2vel || n1 és n2 v 

összemér 
1. n1 összemér n2jt <n1 – többes> 
2. n1 összemér n2t n3vel 
3. n1 összemér n2t n3vel || n1 és n3 v n2t 

összenő 
1. n1 összenő 
2. n1 összenő n2vel 

összeolvad 
1. n1 összeolvad 
2. n1 összeolvad n2vel 
3. n1 összeolvad n2vel || n1 és n2 v 

összerak 
1. n1 összerak n2t 
2. n1 összerak n2t d 
3. n1 összerak n2t n3ből 
4. n1 összerak n2t n3n <n3 – futószalag, szalag> 

összeránt 
1. n1 összeránt n2j 
2. n1 összeránt n2jt n3nek _a 
3. n1 összeránt n2t <n1 – betegség, beteges állapot, n2 – személy> 
4. n2 összeránt n1t <n1 – személy v. testrész> 

összesít 
1. n1 összesít n2t 
2. n1 összesít n2t n3ben 

összeszed 
1. n1 összeszed n2t 
2. n1 összeszed n2t n3hoz 
3. n1 összeszed n2t n3ra 

4. n1 n3nek _a ← n2jt 

összeszerel 
1. n1 összeszerel n2t 
2. n1 összeszerel n2t n3ből 
3. n1 összeszerel n2t n3n <n3 – futószalag, szalag> 

összeszorít 
1. n1 összeszorít n2jt 



2. n1 összeszorít n2t 
3. n1 összeszorít n2t ökölbe 

4. n1 összeszorít n3nek _a ← n2jt 

5. n1 összeszorít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
6. n1 összeszorít n3nek _a n2jt 

összeszorul 
1. n1j összeszorul 
2. n1j összeszorul<n1 – többnyire gyomor> 
3. n1j összeszorul n2től <n3 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j összeszorul 

összetalálkozik 
1. n1 összetalálkozik<n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
2. n1 összetalálkozik d <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
3. n1 összetalálkozik n2vel 
4. n1 összetalálkozik n2vel || n1 és n2 v 
5. n1 összetalálkozik n2x2 <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 

összetart 
1. n2 összetart n1t <n2 – tulajdonság, cselekvés> 

összetesz 
1. n1 összetesz n2t 

összetevődik 
1. n1 összetevődik n2ből 

összetevője 
1. n1 összetevője n2j <v – cop> 

összetintáz 
1. n1 összetintáz n2t 

összetör 
1. n1 összetör n2jt n3ben 
2. n1 összetör n2jt n3n 
3. n1 összetör n2t 

4. n1 összetör n3nek _a ← n2jt ← n2jt <n3 többnyire nem azonos n1-gyel> 

5. n1 összetör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
6. n1v n2t 

összetörik 
1. n1 összetörik 
2. n1 összetörik n2 alatt 
3. n1 összetörik n2től <n2 – ok> 

összeül 



1. n1 összeül<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
2. n1 összeül d 
3. n1 összeül n2be 
4. n1 összeül n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
5. n1 összeül n2ra <n2 – rendezvény> 
6. n1 összeül n2stul 
7. n1 összeül n2x3 

összeüt 
1. n1 összeüt n2t 
2. n1 összeüt n2t n3ből 

összeütközésbe kerül 
1. n1 összeütközésbe kerül n2vel 

összevajaz 
1. n1 összevajaz n2t 

összevész 
1. n1 összevész<n1 – többes> 
2. n1 összevész egymás között <n1 – többes> 
3. n1 összevész n2 miatt <n1 – többes> 
4. n1 összevész n2n <n1 – többes> 
5. n1 összevész n2vel 
6. n1 összevész n2vel || n1 és n2 v 

összevet 
1. n1 összevet n2t 
2. n1 összevet n2t n3 alapján 
3. n1 összevet n2t n3vel 
4. n1 összevet n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

összevissza ver 
1. n1 összevissza ver n2t 

összevon 
1. n1 összevon n2t 
2. n1 összevon n2t <n2 – szemöldök, homlok> 
3. n1 összevon n2t d 
4. n1 összevon n2t n3be 
5. n1 összevon n2t n3vel 
6. n1 összevon n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 
7. n1 összevon n2t n3vé 
8. n1 összevon n2t n3x3 

összezár 
1. n1 összezár n2t 

összezárul 



1. n1 összezárul n2vel 
2. n1 összezárul n2vel || n1 és n2 v 
3. n1 összezárul n2x3 <n1 – többes, gyűjtő- v. anyagnév> 

összezavar 
1. n1 összezavar n2t 

2. n1 összezavar n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 összezavar n2t n3jvel <n3 – n1 cselekedete> 
4. n1 összezavar n2t n3vel 
5. n1 összezavar n3t 

összezavarodik 
1. n1 összezavarodik 
2. n1 összezavarodik n2 előtt 
3. n1 összezavarodik n2 között 
4. n1 összezavarodik n2ben 
5. n1 összezavarodik n2től <n2 – ok> 

összpontosít 
1. n1 összpontosít n2t 
2. n1 összpontosít n2t d 
3. n1 összpontosít n2t n3be 
4. n1 összpontosít n2t n3ra 
5. n1 összpontosít n2t n3x3 

összpontosul 
1. n1 összpontosul 
2. n1 összpontosul d 
3. n1 összpontosul n2ra 
4. n1 összpontosul n2x3 

ösztönöz 
1. n1 ösztönöz n2t 
2. n1 ösztönöz n2t n3vel 
3. n1 ösztönöz n2t n3ért 

<vmilyen> ötlete támad 
1. n1nek az a <vmilyen> ötlete támad hogy s 

ötvöződik 
1. n1 ötvöződik 
2. n1 ötvöződik n2ben <n1 – többes> 
3. n1 ötvöződik n2ben n3vel 
4. n1 ötvöződik n2ben n3vel || n1 és n3 v n2ben 

övé 
1. n1 övé n2vel 
2. n1 övé n2é <v – cop> 



3. n1-é övé n2 <v – cop> 

övez 
1. n1 övez n2t 
2. n1 övez n2t n3vel <n3 – figyelmesség, gondoskodás, szeretet, tisztelet, …> 

özönlik 
1. n1 özönlik d 
2. n1 özönlik n2n 
3. n1 özönlik n2n át 
4. n1 özönlik n2x1 
5. n1 özönlik n2x2 
6. n1 özönlik v# 

  



P 
panaszkodik 

1. n1 panaszkodik 
2. n1 panaszkodik (amiatt) hogy s n3nek 
3. n1 panaszkodik (arról) hogy s 
4. n1 panaszkodik (arról), hogy s n3nek 
5. n1 panaszkodik n2 miatt 
6. n1 panaszkodik n2 miatt n3nek 
7. n1 panaszkodik n2ról 
8. n1 panaszkodik n2ról n3nek 

panaszol 
1. n1 panaszol (azt) hogy s 
2. n1 panaszol (azt) hogy s n3nek 
3. n1 panaszol n2t n3nek 

panaszt tesz 
1. n1 panaszt tesz 
2. n1 panaszt tesz n2 ellen 
3. n1 panaszt tesz n2nál 

parancsnok 
1. n1 parancsnok n2t <v – cop> 

parancsnokol 
1. n1 parancsnokol 
2. n1 parancsnokol n2nek 

parancsnoksága alá helyez 
1. n1 parancsnoksága alá helyez n2t 
2. n1 n3nek _a parancsnoksága alá helyez n2t 

parancsol 
1. n1 (azt) parancsol hogy s 
2. n1 (azt) parancsol hogy s n3nek 
3. n1 parancsol 
4. n1 parancsol n2nek (azt) (hogy) s 
5. n1 parancsol n2nek d 
6. n1 parancsol n2nek n3t 

parancsolgat 
1. n1 (azt) parancsolgat hogy s 
2. n1 (azt) parancsolgat hogy s n3nek 
3. n1 parancsolgat 



4. n1 parancsolgat n2nek 

parancsot ad 
1. n1 (azt a) parancsot ad hogy s 
2. n1 (azt a) parancsot ad hogy s n3nek 

párbajozik 
1. n1 párbajozik 
2. n1 párbajozik n2vel <n2 – eszköz> 
3. n1 párbajozik n2vel <n2 – személy> 

párol 
1. n1 párol n2ből n3t 
2. n1 párol n2t 

párosul 
1. n1 párosul egymással 
2. n1 párosul n2ben <n1 – többes> 
3. n1 párosul n2ben n3vel 
4. n1 párosul n2ben n3vel || n1 és n3 v n2ben 
5. n1 párosul n2vel 
6. n1 párosul n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 párosul n2vel n3ben 

paskol 

1. n1 paskol n2nek _a ← n3jt 
2. n1 paskol n2t 

3. n1 paskol n2t n3n, n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 paskol n2t n3vel 

passzol 
1. n1 passzol 
2. n1 passzol n2t 
3. n1 passzol n2t n3nek 

passzra vág 
1. n1 passzra vág n2t 

pattan 
1. n1 pattan 
2. n1 pattan n2ra 

pattint 
1. n1 pattint n2jvel 

pattog 
1. n1 pattog 
2. n1 pattog d 
3. n1 pattog n2ben 



4. n1 pattog n2n 
5. n1 pattog n2x1 
6. n1 pattog n2x2 

pattogtat 
1. n1 pattogtat n2jt 
2. n1 pattogtat n2t 

pazarol 
1. n1 pazarol n2t 
2. n1 pazarol n2t n3n 
3. n1 pazarol n2t n3ra 
4. n1 pazarol n2t n3vel 

példát vesz 
1. n1 példát vesz n2ról 

példát vesz vkiről 
1. n1 példát vesz vkiről n2ról 

penget 
1. n1 penget n2t 

pénzt keres 
1. n1 pénzt keres 
2. n1 pénzt keres n2vel 

pénzzé tesz 
1. n1 pénzzé tesz n2t 
2. n1 pénzzé tesz n2t n3ért <n3 – érték, ár> 

pepecsel 
1. n1 pepecsel 
2. n1 pepecsel d <d, n2 – idő> 
3. n1 pepecsel n2vel 
4. n1 pepecsel n2x <d, n2 – idő> 

pereg 
1. n1 pereg 
2. n1 pereg d 
3. n1 pereg n2ben 
4. n1 pereg n2ből 
5. n1 pereg n2n 
6. n1 pereg n2n végig 
7. n1 pereg n2n át 
8. n1 pereg n2ra 
9. n1 pereg n2x1 
10. n1 pereg n2x2 
11. n1 pereg n2x3 



pereg <hangot ad> 
1. n1 pereg <hangot ad> 
2. n1 pereg <hangot ad> n2t 
3. n1n n2t pereg <hangot ad> n3 
4. n1t pereg <hangot ad> n2 <n2 – óra> 

permetez 
1. n1 permetez 
2. n1 permetez n3x2 
3. n1ből permetez n2 
4. n1ből permetez n2 n3x2 

perzsel 
1. n1 perzsel 
2. n1 perzsel n2jt 

3. n1 perzsel n2nek _a ← n3jt 
4. n1 perzsel n2t 

5. n1 perzsel n3nek _a ← n2jt 

6. n1 perzsel n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

pezseg 
1. n1 pezseg 
2. n1 pezseg d 
3. n1 pezseg n2x3 

piacra dob 
1. n1 piacra dob n2t a áron 
2. n1 piacra dob n2t n3ért 

piás 
1. n1 piás n2 

pihen 
1. n1 pihen 
2. n1 pihen d 
3. n1 pihen magát 
4. n1 pihen magát d 
5. n1 pihen magát n2x3 
6. n1 pihen n2nek _a fáradalmait 
7. n1 pihen n2x3 
8. n1 nem pihen n2ig 
9. n1 nem pihen n2n 

pillant 
1. n1 pillant n2n/v n2be 

2. n1 pillant n3nek _a ← n2jbe 

3. n1 pillant n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 



pimasz 
1. n1 pimasz 
2. n1 pimasz a 
3. n1 pimasz a n2vel 
4. n1 pimasz a n2vel szemben 

pimaszkodik 
1. n1 pimaszkodik n2vel 
2. n1 pimaszkodik n2vel szemben 

pingál 
1. n1 pingál n2t 

pingpongozik 
1. n1 pingpongozik 
2. n1 pingpongozik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 pingpongozik n2t 

pipázik… 
1. n1 pipázik… 

pirkad 
1. n1 pirkad 
2. n1 pirkad n2x3 

piroslik 
1. n1 piroslik 
2. n1 piroslik d 
3. n1 piroslik n2x3 

pirosodik 
1. n1 pirosodik 

pirul 
1. n1 pirul 
2. n1 pirul n2 előtt 
3. n1 pirul n2 miatt 
4. n1 pirul n2jben <n2 – ok> 
5. n1 pirul n2től <n2 – ok> 

6. n2nek _a ← n1j pirul 

7. n2nek _a ← n1j pirul<n1 – n2 testrésze> 

pislákol 
1. n1 pislákol 

pislant 
1. n1 pislant 

2. n1 pislant n2jvel || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 pislant n2jvel <n2 – szem, szempilla> 



4. n1 pislant n2től <n2 – ok> 

pislog 
1. n1 pislog 
2. n1 pislog d 

3. n1 pislog n2jvel || n1nek _a ← n2j v 
4. n1 pislog n2jvel <n2 – szem, szempilla> 
5. n1 pislog n2től <n2 – ok> 
6. n1 pislog n2x3 

piszkál 
1. n1 piszkál n2t 
2. n1 piszkál n2t (azt) hogy s 
3. n1 piszkál n2t n3 miatt 
4. n1 piszkál n2t n3vel 
5. n1 piszkál n2t n3ért 

piszmog 
1. n1 piszmog 
2. n1 piszmog d <d, n2 – idő> 
3. n1 piszmog n2vel 
4. n1 piszmog n2x <d, n2 – idő> 

plántál 
1. n1 plántál n2t 
2. n1 plántál n2t n3be 
3. n1 plántál n2t n3ből 
4. n1 plántál n3be n2t 

pletykál 
1. n1 pletykál arról hogy s 
2. n1 pletykál arról hogy s n3nek 
3. n1 pletykál azt hogy s 
4. n1 pletykál azt hogy s n3nek 
5. n1 pletykál n2ról 

6. n1 pletykál n2ról ⇔~ n1 v hogy s (n2) 
7. n1 pletykál n2ról n3nek 
8. n1 pletykál n2t 

pocsékol 
1. n1 pocsékol n2t 
2. n1 pocsékol n2t n3ra 

pofázik 
1. n1 pofázik 
2. n1 pofázik n2ról 
3. n1 pofázik n2t <n2 – hülyeség, baromság, …> 



pofoz 
1. n1 pofoz 
2. n1 pofoz n2t 
3. n1 pofoz n2t n3n 
4. n1 pofoz n2t n3ért <n3 – indok> 
5. n1n pofoz n2t n3be <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
6. n1n pofoz n2t n3n <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 

pontosabban körülír 
1. n1 pontosabban körülír (azt) (hogy) rel s 
2. n1 pontosabban körülír n2t 
3. n1 pontosabban körülír „s” 

pontosabban meghatároz 
1. n1 pontosabban meghatároz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 pontosabban meghatároz n2t 
3. n1 pontosabban meghatároz „s” 

pontosít 
1. n1 pontosít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 pontosít (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 pontosít n2t 
4. n1 pontosít „s” 

porig sújt 
1. n1 porig sújt n2t 

2. n1 porig sújt n2t n3vel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 porig sújt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

porlik 
1. n1 porlik 
2. n1 porlik n2ra 
3. n1 porlik n2ra <n2 – darab, rész, …> 
4. n1 porlik n2vé 

pótlólag ad 
1. n1 pótlólag ad n2t n3nek 
2. n1 pótlólag ad n2t segítségül n3nek 

pótol 
1. n1 pótol n2t 

potyog 
1. n1 potyog n2ról 
2. n1 potyog n2x2 

<vmilyen> pózt vesz fel 
1. n1 a <vmilyen> pózt vesz fel 



pörköl 
1. n1 pörköl n2t 
2. n1 pörköl n2t n3ben 

pörög 
1. n1 pörög 
2. n1 pörög n2x3 

présel 
1. n1 présel n2t 
2. n1 présel n2t <n2 – tárgy> 
3. n1 présel n2t d 
4. n1 présel n2t n3ből <n2 – az n3 tárgy összetevője> 
5. n1 présel n2t n3ből <n2 – n3 összetevője> 
6. n1 présel n2t n3ról 

próbál 
1. n1 próbál (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 próbál n2t 
3. n1 próbál n2t n3ra 
4. n1 próbál v# 

próbál elénekelni 
1. n1 próbál elénekelni n2t 
2. n1 próbál elénekelni n2t n3n <n3 – hangszer> 

próbál eljátszani 
1. n1 próbál eljátszani n2t 
2. n1 próbál eljátszani n2t n3n <n3 – hangszer> 

próbálgat 
1. n1 próbálgat n2t 

próbára tesz 

1. n1 próbára tesz n2nek _a ← n3jt 

2. n1 próbára tesz n2nek _a ← n3jt <n3 – n2 tulajdonsága> 
3. n1 próbára tesz n2t 
4. n1 próbára tesz n2t n3 között <n3 – a kipróbálás módja> 
5. n1 próbára tesz n2t n3ben <n3 – a kipróbálás módja> 
6. n1 próbára tesz n2t n3n <n3 – a kipróbálás módja> 
7. n1 próbára tesz n2t n3vel <n3 – a kipróbálás módja> 

produkál 
1. n1 produkál n2t 

provokál 
1. n1 provokál magát d 
2. n1 provokál magát n2x2 



3. n1 provokál n2t 

publikál 
1. n1 publikál n2t 
2. n1 publikál n2t n3ben 
3. n1 publikál n2t n3nál 

pufog 
1. n1 pufog 

pukkad 
1. n1 pukkad 
2. n1 pukkad n2jben <n2 – ok> 
3. n1 pukkad n2től <n2 – ok> 

pukkan 
1. n1 pukkan 
2. n1 pukkan d 
3. n1 pukkan n2x3 

pukkantgat 
1. n1 pukkantgat n2t 

pumpál 
1. n1 pumpál 
2. n1 pumpál n2t 
3. n1 pumpál n2t n3be 
4. n1 pumpál n2t n3ből 
5. n1 pumpál n2t n3vel <n3 – anyag> 
6. n1 pumpál n2t n3vel <n3 – eszköz> 
7. n1 pumpál n2t n3x1 

pusztít 
1. n1 pusztít n2t 
2. n1 pusztít n2t n3vel 

pusztul 
1. n1 pusztul 
2. n1 pusztul n2ben <n2 – ok> 

3. n1 pusztul n2től <n2 – ok> 
  



R 
rá|ad 

1. n1 rá|ad n2t n3ra 

2. n1 rá|ad n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 

rá|áll 
1. n1 rá|áll n2ra <n2 – láb, mancs, n1 testrésze> 

rá|állít 
1. n1 rá|állít n2t 
2. n1 rá|állít n2t d 
3. n1 rá|állít n2t n2x2 
4. n1 rá|állít n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
5. n1 rá|állít n2t n3ra 
6. n1 rá|állít n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 rá|állít n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
8. n1 rá|állít n2t n3x2 

rá|bír 
1. n1 rá|bír n2t (arra) hogy s 
2. n1 rá|bír n2t arra hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
3. n1 rá|bír n2t n3ra 

rá|bíz 
1. n1 rá|bíz n2t n3ra 
2. n1 rá|bíz n3ra (azt) (hogy) s 
3. n1 rá|bíz n3ra (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n3ra 

rá|borul 
1. a n1 – n3 rá|borul n2t 
2. n1 rá|borul n2ra 

rá|csap 
1. n1 rá|csap n2ra 
2. n1 rá|csap n2ra <n2 – tárgy> 
3. n1 rá|csap n2ra n3vel 
4. n1 rá|csap n3vel n2ra 

rá|csavar 
1. n1 rá|csavar n2t n3ra 

rá|csúszik 

1. n1 rá|csúszik n2jra ← n3nek _a 

2. n1 rá|csúszik n2jra ← n3nek _a <n2 – n3 testrésze> 



3. n1 rá|csúszik n2ra 

rá|dobál 
1. n1 rá|dobál n2t 
2. n1 rá|dobál n3ra n2t 

rá|emel 
1. n1 rá|emel n2t 
2. n1 rá|emel n2t n3ra 
3. n1 rá|emel n2t n3ra <n2 – tekintet, pillantás, szem> 
4. n1 rá|emel n2t n3ról n4ra 

rá|ereszkedik 
1. n1 rá|ereszkedik n2ra 

rá|ereszt 
1. n1 rá|ereszt n2t 
2. n1 rá|ereszt n2t n3 <n3 – halál, vágóhíd> 
3. n1 rá|ereszt n2t n3ra 
4. n1 rá|ereszt n2t n3x2 

rá|erősít 
1. n1 rá|erősít n2t d 
2. n1 rá|erősít n2t n3x2 

rá|erőszakol 
1. n1 rá|erőszakol n2t n3ra 

rá|fér 
1. n1 rá|fér d 
2. n1 rá|fér n2ra 
3. n1 rá|fér n2x2 

rá|figyel 
1. n1 rá|figyel 
2. n1 rá|figyel (arra) (hogy) rel s 
3. n1 rá|figyel n2ra 

rá|fog 
1. n1 rá|fog n2t n3ra 

rá|fordít 
1. n1 rá|fordít n2t 
2. n1 rá|fordít n2t n3ra 

rá|fúj 
1. n1 rá|fúj n2ra 

rá|gyújt 



1. n1 rá|gyújt 
2. n1 rá|gyújt n2ra 

rá|hagy 
1. n1 rá|hagy n2t d v# || n1 v n2t d (v#)ra <néhány v# esetében> 
2. n1 rá|hagy n2t n3ra 
3. n1 rá|hagy n4ra n2t n3ra 

rá|hajlik 
1. n1 rá|hajlik n2 fölé 
2. n1 rá|hajlik n2ra 

rá|hangol 
1. n1 rá|hangol n2t 
2. n1 rá|hangol n2t n3ra 

rá|hárul 
1. n1 rá|hárul n2ra <n1 – felelősség, kötelezettség, gond, …> 
2. n1 rá|hárul n2ra n3ként 

rá|helyez 
1. n1 rá|helyez n2t n3ra 

rá|hull(ik) 
1. n1 rá|hull(ik) d 
2. n1 rá|hull(ik) n2x2 

rá|húz 

1. n1 rá|húz n2nek _a ← n3jra 
2. n1 rá|húz n2ra 
3. n1 rá|húz n2ra n3vel 

rá|ír 
1. n1 rá|ír n2t 
2. n1 rá|ír n2t n3ra 
3. n1 rá|ír „s” 
4. n1 rá|ír „s” n2vel 
5. n1 rá|ír „s” n3ra 

rá|irányít 
1. n1 rá|irányít n2t d 
2. n1 rá|irányít n2t n3x2 

rá|írat 
1. n1 rá|írat n2t n3ra 

rá|kacsint 
1. n1 rá|kacsint n2jvel 
2. n1 rá|kacsint n2ra 



rá|kapcsol 
1. n1 rá|kapcsol n2t 
2. n1 rá|kapcsol n2t n3ra 

rá|ken 
1. n1 rá|ken n2t n3ra 

rá|kényszerít 
1. n1 rá|kényszerít n2ra n3t 
2. n1 rá|kényszerít n2t (arra) hogy s 
3. n1 rá|kényszerít n2t (arra) hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
4. n1 rá|kényszerít n2t n (s)ra 
5. n1 rá|kényszerít n2t n3ra 

rá|kényszerül 
1. n1 rá|kényszerül (arra) hogy s 

rá|kerül 
1. n1 rá|kerül n2ra 

rá|kiabál 
1. n1 rá|kiabál n2ra 

rá|könyököl 
1. n1 rá|könyököl n2hoz n3vel//n1 v n2ra 
2. n1 rá|könyököl n2nek n3vel//n1 v n2ra 
3. n1 rá|könyököl n2ra n3vel//n1 v n2ra 

rá|köt 
1. n1 rá|köt n2t n3ra 

rá|lép 
1. n1 rá|lép d 
2. n1 rá|lép n2ra 
3. n1 rá|lép n2ra n3vel 
4. n1 rá|lép n2x2 
5. n1 rá|lép n2x2 n3vel 

6. n1 rá|lép n3nek _a ← n2jra 

7. n1 rá|lép n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

rá|lép <’ráhelyezi testsúlyát’> 
1. n1 rá|lép <’ráhelyezi testsúlyát’> n2ra <n2 – láb, mancs, n1 testrésze> 

rá|lő 
1. n1 rá|lő 
2. n1 rá|lő d 
3. n1 rá|lő n2 felé <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 
4. n1 rá|lő n2ből 
5. n1 rá|lő n2ra <n2 – mozdulatlan v. pontszerű felületként értelmezzük> 



6. n1 rá|lő n2vel 
7. n1 rá|lő n2x2 

8. n1 rá|lő n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
9. n1 rá|lő n3t n2be <n2 – n3 testrésze> 
10. n1 rá|lő n3t n2n <n2 – n3 testrésze> 

rá|marad 
1. n1 rá|marad n2ra 
2. n1 rá|marad n2ra n3től 

rá|megy 
1. n1 rá|megy n2ra 

rá|mered 
1. n1 rá|mered n2ra n3vel <n3 – szem, tekintet, …> 

rá|metsz 
1. n1 rá|metsz n2t 
2. n1 rá|metsz n2t n3vel 
3. n1 rá|metsz n3ra n2t 

rá|mosolyog 
1. n1 rá|mosolyog n2ra 

rá|mutat 
1. n1 rá|mutat n2ra 
2. n1 rá|mutat n2ra n3jvel 
3. n1 rá|mutat n2ra n3vel 

rá|mutogat 
1. n1 rá|mutogat n2ra 
2. n1 rá|mutogat n2ra n3vel 

rá|nehezedik 
1. n1 rá|nehezedik n2ra 
2. n1 rá|nehezedik n2ra <n1 – felelősség, kötelezettség, gond, …> 
3. n1 rá|nehezedik n2ra <n2 – szív, lélek, lelkiismeret> 
4. n1 rá|nehezedik n2ra n3ként 

5. n1 rá|nehezedik n3nek _a ← n2be 

6. n1 rá|nehezedik n3nek _a ← n2jra 

7. n1 rá|nehezedik n3nek _a ← n2jra <n2 – n3 testrésze> 

rá|néz 
1. n1 rá|néz n2ra 

rá|önt 
1. n1 rá|önt n2t 
2. n1 rá|önt n2t n3nek 



3. n1 rá|önt n2t n3vel 
4. n1 rá|önt n2t n3x2 

rá|ragad 
1. n1 rá|ragad n2ra 

rá|rak 
1. n1 rá|rak n2ra n3t 
2. n1 rá|rak n2t 

rá|repül 
1. n1 rá|repül n2ra 

rá|ront 
1. n1 rá|ront magát n2jra <n2 – n3 testrésze> 
2. n1 rá|ront magát n2ra 
3. n1 rá|ront n2jra <n2 – n3 testrésze> 
4. n1 rá|ront n2ra 

rá|simul 
1. n1 rá|simul n2r 

rá|sodor 
1. n1 rá|sodor n2t n3ra 

rá|sodródik 

1. n1 rá|sodródik n2t n3ra ⇔, ! n2 v n3ra n1ben 

rá|süt 
1. n1 rá|süt 
2. n1 rá|süt n2n 
3. n1 rá|süt n2n keresztül 
4. n1 rá|süt n2n át 
5. n1 rá|süt n2x2 
6. n1 rá|süt n2x3 

rá|szakad 
1. n1 rá|szakad 
2. n1 rá|szakad d 
3. n1 rá|szakad n2ben <n2 – ok> 
4. n1 rá|szakad n2ra 
5. n1 rá|szakad n2x2 

rá|száll 
1. n1 rá|száll d 
2. n1 rá|száll n2ra 
3. n1 rá|száll n2x1 
4. n1 rá|száll n2x2 



rá|szán 
1. n1 rá|szán n2t n3ra 

rá|szegez 
1. n1 rá|szegez n2t 
2. n1 rá|szegez n2t d 
3. n1 rá|szegez n2t n3ra 
4. n1 rá|szegez n2t n3vel <n3 – anyag> 
5. n1 rá|szegez n2t n3vel <n3 – eszköz> 
6. n1 rá|szegez n2t n3x2 
7. n1 rá|szegez n3ra n2t 

rá|szól 
1. n1 rá|szól n2ra 

rá|szorít 
1. n1 rá|szorít n2t (arra) hogy s 
2. n1 rá|szorít n2t n (s)ra 

rá|szóródik 
1. n1 rá|szóródik n2ra 

rá|szorul 
1. n1 rá|szorul n2ra 

rá|támad 
1. n1 rá|támad n2ra 
2. n1 rá|támad n2ra n3 miatt 
3. n1 rá|támad n2ra n3ért 

rá|támaszkodik 
1. n1 rá|támaszkodik magát n2nek 
2. n1 rá|támaszkodik n2ra 

rá|tapad 
1. n1 rá|tapad n2ra 
2. n1 rá|tapad n2ra n3vel 

rá|teker 
1. n1 rá|teker n2t n3ra 

rá|tekint 
1. n1 rá|tekint n2ra 

rá|tér 
1. n1 rá|tér 
2. n1 rá|tér d 
3. n1 rá|tér n2ra 
4. n1 rá|tér n2x1 



5. n1 rá|tér n2x2 

rá|tesz 
1. n1 rá|tesz n2t 
2. n1 rá|tesz n2t d 
3. n1 rá|tesz n2t n2x2 
4. n1 rá|tesz n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
5. n1 rá|tesz n2t n3ra 
6. n1 rá|tesz n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
7. n1 rá|tesz n2t n3x2 

rá|tukmál 
1. n1 rá|tukmál n2t n3ra 

rá|ugrik 
1. n1 rá|ugrik 
2. n1 rá|ugrik d 
3. n1 rá|ugrik n2x2 

rá|uszít 
1. n1 rá|uszít n2t 
2. n1 rá|uszít n2t n3ra 

rá|üt 
1. n1 rá|üt n2ra 
2. n1 rá|üt n2ra n3vel 

rá|ver 
1. n1 rá|ver n2t 
2. n1 rá|ver n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 rá|ver n2t n3vel <n3 – eszköz> 
4. n1 rá|ver n3ra n2t 

rá|vés 
1. n1 rá|vés n2t 
2. n1 rá|vés n2t n3vel 
3. n1 rá|vés n3ra n2t 

rá|vet 
1. n1 rá|vet n2t d <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 
2. n1 rá|vet n2t n3x2 <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 

rá|vetít 
1. n1 rá|vetít n2t 
2. n1 rá|vetít n2t n3ra 
3. n1 rá|vetít n2t n3vel 

rá|vetül 
1. n1 rá|vetül n2ben szerteszét 



2. n1 rá|vetül n2x2 

rá|vezet 
1. n1 rá|vezet n2t n3ra 
2. n1 rá|vezet n3ra n2t 

rá|világít 
1. n1 rá|világít 
2. n1 rá|világít n2n 
3. n1 rá|világít n2n keresztül 
4. n1 rá|világít n2n át 
5. n1 rá|világít n2x2 
6. n1 rá|világít n2x3 

rá|visz 
1. n1 rá|visz n2t n3ra 
2. n1 rá|visz n3ra n2t 

rá|zúdít 
1. n1 rá|zúdít n2ra n3t 

rááll 
1. n1 rááll n2ra 

rábeszél 
1. n1 rábeszél hogy s n2t 
2. n1 rábeszél n2t 
3. n1 rábeszél n2t (arra) hogy s 
4. n1 rábeszél n2t n3ra 
5. n1 rábeszél n2t n3ra || n1 v n2t (arra) hogy s (n3) 
6. n1 rábeszél n2t „s” 
7. n1 rábeszél n3re n2t 
8. n1 rábeszél „s” 

rábír 
1. n1 rábír n2t 
2. n1 rábír n2t (arra) hogy s 
3. n1 rábír n2t hogy s || n1 v n2t n (v#)ra 
4. n1 rábír n2t n3ra 
5. n1 rábír n2t n3ra || n1 v n2t (arra) hogy s (n3) 
6. n1 rábír n2t v# 
7. n1 rábír n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
8. n1 rábír n2t „s” 
9. n1 rábír „s” 

rábíz 
1. n1 rábíz n2ra (azt) hogy s || n1 v n2ra nt <néhány v esetében> 
2. n1 rábíz n2t n3ra 



3. n1 rábíz n3ra (azt) hogy s 
4. n1 rábíz n3ra n2t 
5. n1 n2 n2t azzal hogy s 

rábizonyít 
1. n1 rábizonyít n2ra (azt) hogy s 

rabol 
1. n1 rabol 
2. n1 rabol d 
3. n1 rabol n2t 
4. n1 rabol n2t d 
5. n1 rabol n2t n3től 
6. n1 rabol n2t n3x1 
7. n1 rabol n2x3 

rábukkan 
1. n1 rábukkan n2ra 
2. n1 rábukkan n2ra d 
3. n1 rábukkan n2ra n3x3 

rácsap 
1. n 
2. n1 rácsap n2ra 
3. n1 rácsap n2ra d 
4. n1 rácsap n2ra n2 felől 
5. n1 rácsap n2ra n2ról 

radíroz 
1. n1 radíroz n2t 
2. n1 radíroz n2t n3vel 

ráfagy 
1. n1 ráfagy 
2. n1 ráfagy n2ben 
3. n1 ráfagy n2n 
4. n1 ráfagy n2ra 
5. n1 ráfagy n2től <n2 – ok> 
6. n1 ráfagy n2x3 

ráfizet 
1. n1 ráfizet n2ért n3(j)vel 

ráfordul 
1. n1 ráfordul 
2. n1 ráfordul d 
3. n1 ráfordul n2x2 

rág 



1. n1 rág n2t 
2. n1 rág n2t n3 miatt 
3. n1 rág n2t n3ért 

ragad 
1. n1 ragad magához n2t 
2. n1 ragad n2ra 
3. n1 ragad n2t 
4. n1 ragad n2t karon 
5. n1 ragad n2t n3 alatt 
6. n1 ragad n2t n3 alatt n4vel 
7. n1 ragad n2t n3 közé <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
8. n1 ragad n2t n3(j)nál fogva 
9. n1 ragad n2t n3be <n3 – kéz, fog, csőr, száj, kar, …> 
10. n1 ragad n2t n3jnál (fogva) 
11. n1 ragad n2t n3jnál (fogva) n4vel 
12. n1 ragad n2t n3n 
13. n1 ragad n2t n3n n4vel 
14. n1 ragad n2t n3vel 
15. n1 ragad n2t n3x1 

rágalmaz 
1. n1 rágalmaz 
2. n1 rágalmaz n2t 

ragaszkodik 
1. n1 ragaszkodik ahhoz hogy s 
2. n1 ragaszkodik magát 
3. n1 ragaszkodik n2hoz 

ragaszt 
1. n1 ragaszt n2t 
2. n1 ragaszt n2t n3vel 

rágcsál 
1. n1 rágcsál n2t 

ragyog 
1. n1 ragyog 
2. n1 ragyog a nap sugaraiban 
3. n1 ragyog a napon 
4. n1 ragyog a napsütésben 
5. n1 ragyog d 
6. n1 ragyog n2ben 
7. n1 ragyog n2jben 
8. n1 ragyog n2n át 
9. n1 ragyog n2nek a fényében 
10. n1 ragyog n2nek a sugaraiban 



11. n1 ragyog n2től 

12. n1 ragyog n2től ⇔~ n1 v d (n2) <néhány n2 esetében> 
13. n1 ragyog n2vel 
14. n1 ragyog n2x3 

15. n1 ragyog n2x3 ⇔~ n2 v n1ben 

16. n1 ragyog n2x3 ⇔~ n2 v n1től 
17. n1j ragyog<n1 – tekintet, arc, szem, …> 
18. n1j ragyog n2től 

19. n1j ragyog n2től ⇔~ n2 v n1jben 
20. n1j ragyog n2től <n2 – ok> 
21. n1nek _a n2j ragyog 

22. n2nek _a ← n1j ragyog 

rágyújt 
1. n1 rágyújt 

ráhúz 

1. n1 ráhúz n2nek _a ← n3jra 
2. n1 ráhúz n2ra n3vel 

ráír 
1. n1 ráír n2t 
2. n1 ráír n2t n3ra 
3. n1 ráír n2t n3x2 

ráismer 
1. n1 ráismer 
2. n1 ráismer n2ra 
3. n1 ráismer n2ra n3 alapján 
4. n1 ráismer n2ra n3ben 
5. n1 ráismer n2ra n3ról 

rájön 
1. n1 rájön (arra) (hogy) rel s 
2. n1 rájön (arra) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 rájön (arra) hogy s 
4. n1 rájön n2ra 

rajta van a szeme <vkinek> 
1. n1nek rajta van a szeme <vkinek> n2n 

rajtakap 
1. n1 rajtakap n2t 
2. n1 rajtakap n2t d 
3. n1 rajtakap n2t n3n 
4. n1 rajtakap n2t n3x 

rajtaüt 



1. n1 rajtaüt n2n 
2. n1 rajtaüt n2n d 
3. n1 rajtaüt n2n n3x3 

rajtaveszt 
1. n1 rajtaveszt 
2. n1 rajtaveszt n2n 

rajzol 
1. n1 rajzol 
2. n1 rajzol n2be 
3. n1 rajzol n2ra 
4. n1 rajzol n2t 
5. n1 rajzol n2t <n2 – az ábrázolt tárgy v. a létrehozott mű> 
6. n1 rajzol n2t n3 köré 
7. n1 rajzol n2t n3be 
8. n1 rajzol n2t n3ben <n3 – irodalmi mű> 
9. n1 rajzol n2t n3ben <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
10. n1 rajzol n2t n3jben <n3 – mű, irodalmi alkotás> 
11. n1 rajzol n2t n3ként 
12. n1 rajzol n2t n3nek 
13. n1 rajzol n2t n3ra 
14. n1 rajzol n2t n3vel 
15. n1 rajzol n2t n3vel <n3 – szín, árnyalat, megvilágítás, …> 
16. n1 rajzol n2vel 
17. n1 rajzol n2vel n3be 
18. n1 rajzol n2vel n3ra 
19. n1 rajzol n3ra n2t 
20. n1 rajzol természet után 
21. n1 rajzol „s” 
22. n1 rajzol „s” n2vel 
23. n1 rajzol „s” n3ra 

rajzolgat 
1. n1 rajzolgat n2t 
2. n1 rajzolgat n2t magában 

3. n1 rajzolgat n2t n3ben || n1nek _a ← n3j v n2t <néhány n3 esetében> 
4. n1 rajzolgat n2t n3ben <n3 – gondolat, elképzelés, képzelet, …> 

rak 
1. n1 rak egymáshoz n2t <n2 – többes> 
2. n1 rak egymásnak n2t <n2 – többes> 
3. n1 rak n2ra n3t 
4. n1 rak n2t 
5. n1 rak n2t <n2 – fészek> 
6. n1 rak n2t <n2 – ikra, állatkölyök> 
7. n1 rak n2t <n2 – többes> 
8. n1 rak n2t <n2 függőleges helyzetben van> 



9. n1 rak n2t d 
10. n1 rak n2t n2x2 
11. n1 rak n2t n3 elé 
12. n1 rak n2t n3be 
13. n1 rak n2t n3be <n3 – alakzat> 
14. n1 rak n2t n3be <n3 – az összerakás formája, ill. típusa> 
15. n1 rak n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
16. n1 rak n2t n3be <n3 – sor, halom, kupac, …> 
17. n1 rak n2t n3ből 
18. n1 rak n2t n3n 
19. n1 rak n2t n3nek 
20. n1 rak n2t n3nként <n3 – sor, halom, kupac, …> 
21. n1 rak n2t n3ra 
22. n1 rak n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
23. n1 rak n2t n3ról <’vmely álló helyzetben levő tárgyat elmozdít és máshova 
helyez’> 
24. n1 rak n2t n3vel 
25. n1 rak n2t n3x1 
26. n1 rak n2t n3x2 
27. n1 rak n2t n3x3 

28. n1 rak n2t n4nek _a ← n3jx2 
29. n1 rak n3be n2t 
30. n1a rak n2t 

rak <tüzet> 
1. n1 rak <tüzet> n2t 
2. n1 rak <tüzet> n2t d 
3. n1 rak <tüzet> n2t n3x3 

rak még 
1. n1 rak még n2t 
2. n1 rak még n2t n3be 
3. n1 rak még n2t n3ra 

rákezd 
1. n1 rákezd 
2. n1 rákezd n2ra 
3. n1 v: „s” 

rakosgat 
1. n1 rakosgat n2t 
2. n1 rakosgat n2t <más-más irányba, ill. úgy, hogy a mozgató egy helyben marad> 
3. n1 rakosgat n2t d 
4. n1 rakosgat n2t n3 mentén 
5. n1 rakosgat n2t n3n 
6. n1 rakosgat n2t n3x3 

rálel 



1. n1 rálel n2ra 
2. n1 rálel n2ra d 
3. n1 rálel n2ra n3x3 

rálő 
1. n1 rálő n2t 
2. n1 rálő n2t n3ből 
3. n1 rálő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 
4. n1 rálő n2t n3ra <n3 – nagy érintési felületű, távoli v. mozgó tárgy, ill. olyan, 
amelyet a lövés nem derékszögben ér> 

rámegy 
1. n1 rámegy n2ra 

rámol 
1. n1 rámol n2t 
2. n1 rámol n2t d 
3. n1 rámol n2t n3x1 
4. n1 rámol n2t n3x2 

rámosolyog 
1. n1 rámosolyog n2ra 

rámutat 
1. n1 rámutat (arra) hogy s 
2. n1 rámutat arra (hogy) rel s n3nek 
3. n1 rámutat arra hogy s 
4. n1 rámutat arra hogy s n3nek 
5. n1 rámutat n2ra 
6. n1 rámutat n2ra n3nek 

ráncba fut 
1. n1j ráncba fut 

ráncba szed 
1. n1 ráncba szed n2t 

ráncba vonódik 
1. n1j ráncba vonódik 

ráncigál 
1. n1 ráncigál n2t 
2. n1 ráncigál n2t d 
3. n1 ráncigál n2t n3ben 
4. n1 ráncigál n2t n3jnál fogva <n3 – váll, kar, láb v. n2 ruházatának vmely darabja, 
része> 
5. n1 ráncigál n2t n3jnél fogva 
6. n1 ráncigál n2t n3n 



7. n1 ráncigál n2t n3n keresztül 
8. n1 ráncigál n2t n3n át 
9. n1 ráncigál n2t n3vel 
10. n1 ráncigál n2t n3x1 
11. n1 ráncigál n2t n3x2 

ráncol 
1. n1 ráncol n2jt 
2. n1 ráncol n2jt n3ben <n3 – ok> 
3. n1 ráncol n2jt n3tól <n3 – ok> 
4. n1 ráncol n2t 
5. n1 ráncol n2t <n2 – szemöldök, homlok> 

ráncolódik 
1. n1 ráncolódik 
2. n1 ráncolódik n2n 
3. n1j ráncolódik 

4. n1nek _a ← n3j ráncolódik n2től <n3 – arc, n2 – ok> 

ráncot vet 
1. n1 ráncot vet 
2. n1 ráncot vet n2n 

rándít 
1. n1 rándít n2jt 

rándul 
1. n1 rándul 
2. n1 rándul n2ben <n2 – többnyire szél> 
3. n1be rándul n2j 
4. n1be rándul n2j n3nek _a 
5. n1nek rándul n2j 

ránehezedik 
1. n1 ránehezedik n2ra 

ráng 
1. n1nek ráng n2j 

rángat 

1. n1 rángat n2nek _a ← n3jt 
2. n1 rángat n2t 
3. n1 rángat n2t n3vel 

rángatózik 
1. n1 rángatózik 
2. n1 rángatózik n2x3 
3. n1n rángatózik n2ben <n2 – beteges állapot> 



4. n1nek rángatózik n2j 

ránt 
1. n1 ránt n2t 

rányom 
1. n1 rányom n2t n3ra 

rányomja a bélyegét <okozza azt, hogy n3 felületén megjelenjék n2 tárgy v. annak képe, 
ábrája v. rétege> 

1. n1 rányomja a bélyegét <okozza azt, hogy n3 felületén megjelenjék n2 tárgy v. 
annak képe, ábrája v. rétege> n2ra 

rárepül 
1. n1 rárepül n2ra <n1 – többnyire repülőgép> 

ráront 
1. n 
2. n1 ráront n2ra 
3. n1 ráront n2ra d 
4. n1 ráront n2ra n2 felől 
5. n1 ráront n2ra n2ról 

rászabadul 
1. n1 rászabadul n2ra 

rászáll 
1. n1 rászáll n2ra 

rászed 
1. n1 rászed 
2. n1 rászed n2t 

rászokik 
1. n1 rászokik (arra) hogy s 
2. n1 rászokik n (s)ra 
3. n1 rászokik n2ra 

rászolgál 
1. n1 rászolgál hogy s 
2. n1 rászolgál n2ra 
3. n1 rászolgál n2ra n3vel 
4. n1 rászolgál n2ra n3ért 

rátámad 
1. n1 rátámad n2ra 
2. n1 rátámad n2ra d 
3. n1 rátámad n2ra n3 felől 
4. n1 rátámad n2ra n3ról 



5. n1 rátámad n2ra n3ért 

rátér 
1. n1 rátér n2ra <n2 – cél> 
2. n1 rátér v# 
3. n1 rátér v# || n1 v n (v#)ra 

rávág 

1. n1 rávág n2nek _a ← n3jra 
2. n1 rávág n2ra n3vel 

rávesz 
1. n1 rávesz n2t (arra) hogy s 
2. n1 rávesz n2t arra hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
3. n1 rávesz n2t n3ra 
4. n1 rávesz n2t n3ra || n1 v n2t (arra) hogy s (n3) 
5. n1 rávesz n2t „s” 
6. n1 rávesz „s” 

rávezet 
1. n1 rávezet (arra) (hogy) rel s 
2. n1 rávezet n2ra 
3. n1 rávezet n2t n3ra 

rávilágít 
1. n1 rávilágít n2ra 

rávisz 
1. n1 rávisz n2t arra hogy s <n1 – mi a fene, mi az ördög, …> 

ráz 

1. n1 ráz n3nek _a ← kezét 
2. n1 ráz a fejét 
3. n1 ráz n2jt 

4. n1 ráz n2nek _a ← n3jt 
5. n1 ráz n2t 
6. n1 ráz n2t <n2 – a fizikai behatás tárgya> 
7. n1 ráz n2t <n2 – gyümölcs> 
8. n1 ráz n2t <n2 – gyümölcsfa> 
9. n1 ráz n2t n3ból <n2 – az eltávolítandó tárgy> 
10. n1 ráz n2t n3ből 
11. n1 ráz n2t n3jnál fogva <n3 – váll, kar, láb v. n2 ruházatának vmely darabja, része> 
12. n1 ráz n2t n3ra 
13. n1 ráz n2t n3ra <n2 – gyümölcs> 
14. n1 ráz n2t n3ról <n2 – gyümölcs, n3 – gyümölcsfa> 

15. n1 ráz n3nek _a ← kezét 
16. n1 ráz n3t n2n 
17. n2 ráz n3t n1ben 



rázendít 
1. n1 rázendít 
2. n1 rázendít n2ra 
3. n1 v: „s” 

rázkódik 
1. n1 rázkódik 
2. n1 rázkódik n2 alatt 
3. n1 rázkódik n2jben <n2 – ok> 
4. n1 rázkódik n2n 
5. n1 rázkódik n2től <n2 – ok> 

6. n2nek _a ← n1j rázkódik 

7. n2nek _a ← n1j <n1 – n2 testrésze> 

rázódik 
1. n1 rázódik 

rázza a hideg 
1. n1t rázza a hideg 

reagál 
1. n1 reagál n2ra 
2. n1 reagál n2ra d <d, n3 – mód> 
3. n1 reagál n2ra n3x <d, n3 – mód> 
4. n1 reagál n3ra n2vel 

reaktivál 
1. n1 reaktivál n2t 

reálisnak fogad el 
1. n1 reálisnak fogad el n2t 

recseg 
1. n1 recseg 
2. n1 recseg n2 alatt 
3. n1 recseg n2ben <n2 – főleg hideg> 
4. n1 recseg n2től 
5. n1 recseg n2től <n2 – ok> 
6. n1 recseg n3n <n2 – főleg hideg> 

recseg-ropog 
1. n1 recseg-ropog 
2. n1 recseg-ropog n2 alatt 
3. n1 recseg-ropog n2ben <n2 – főleg hideg> 
4. n1 recseg-ropog n2től 
5. n1 recseg-ropog n2től <n2 – ok> 
6. n1 recseg-ropog n3n <n2 – főleg hideg> 



recseg-ropog <minden eresztékében> 
1. n1 recseg-ropog <minden eresztékében> 
2. n1 recseg-ropog <minden eresztékében> n2x3 

redukál 
1. n1 redukál n2t 
2. n1 redukál n2t n3ra 
3. n1 redukál n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

reggelizik 
1. n1 reggelizik 
2. n1 reggelizik d 
3. n1 reggelizik n2t 
4. n1 reggelizik n2x3 

regisztrál 
1. regisztrál n1t 
2. n1 regisztrál n2n <n2 – többnyire cselekvés> 
3. n1 regisztrál n2t 

rejlik 
1. n1 rejlik a felszín alatt 
2. n1 rejlik n2 mögött 
3. n1 rejlik n2ben 

rejt 
1. n1 rejt n2t 
2. n1 rejt n2t d 
3. n1 rejt n2t n3 elől 
4. n1 rejt n2t n3x2 
5. n1 rejt n2t n3x3 

rejteget 
1. n1 rejteget n2t 
2. n1 rejteget n2t d 
3. n1 rejteget n2t n3 elől 
4. n1 rejteget n2t n3x2 
5. n1 rejteget n2t n3x3 
6. n1v n2t 

rejtőzik 
1. n1 rejtőzik 
2. n1 rejtőzik a felszín alatt 
3. n1 rejtőzik a néven 
4. n1 rejtőzik d 
5. n1 rejtőzik n2 elől 
6. n1 rejtőzik n2 elől <n2 – szem, …> 
7. n1 rejtőzik n2 mögött 



8. n1 rejtőzik n2ben 
9. n1 rejtőzik n2x2 
10. n1 rejtőzik n2x3 

rejtőzködik 
1. n1 rejtőzködik 
2. n1 rejtőzködik a néven 
3. n1 rejtőzködik d 
4. n1 rejtőzködik n2 elől 
5. n1 rejtőzködik n2x3 

rejtve marad 
1. n1 rejtve marad n2 elől <n2 – gyakran pillantás, tekintet, szem …, többnyire 
tagadáskor v. kérdéskor> 
2. n1 rejtve marad n2 előtt 
3. n1 rejtve marad n2 előtt <n2 – gyakran pillantás, tekintet, szem …, többnyire 
tagadáskor v. kérdéskor> 
4. n1 elől rejtve marad (az) (hogy) rel s 
5. n1 elől rejtve marad (azt) hogy s 
6. n1 előtt rejtve marad (az) (hogy) rel s 
7. n1 előtt rejtve marad (azt) hogy s 

rekonstruál 
1. n1 rekonstruál n2t 
2. n1 rekonstruál n2t n3 alapján 
3. n1 rekonstruál n2t n3ben <n3 – emlékezet, képzelet, …> 
4. n1 rekonstruál n2t n3ből 

remeg 
1. n1 remeg 
2. n1 remeg n2 alatt 
3. n1 remeg n2jben <n2 – ok> 
4. n1 remeg n2től 
5. n1 remeg n2től <n2 – ok> 
6. n1 egész testében remeg<n1 – élőlény> 

7. n2nek _a ← n1j remeg 

8. n2nek _a ← n1j remeg<n1 – n2 testrésze> 

9. n2nek _a ← n1j <n1 – n2 testrésze> 

remegtet 
1. n1 remegtet n2t 

remél 
1. n1 remél 
2. n1 remél (azt) hogy s 
3. n1 remél n2t 
4. n1 remél n2t n3től 



reménykedik 
1. n1 reménykedik 
2. n1 reménykedik (abban) hogy s 
3. n1 reménykedik n2ben 
4. n1 reménykedik n2ben || n1 v hogy s (n2) 

rémlik 
1. n2 előtt rémlik n1 
2. n2nek úgy rémlik hogy s 

rendbe hoz 
1. n1 rendbe hoz n2t 

rendbe jön 
1. n1 rendbe jön 
2. n1 rendbe jön d 
3. n1 rendbe jön n2 után 
4. n1 rendbe jön n2n 

5. n1nek _a ← n2j rendbe jön 

rendbe rak 
1. n1 rendbe rak n2t 

rendbe rázódik 
1. n1 rendbe rázódik 

rendbe szed 
1. n1 rendbe szed n2t 

rendel 
1. n1 rendel 
2. n1 rendel d 
3. n1 rendel n2ig 
4. n1 rendel n2nek n3t 
5. n1 rendel n2t 
6. n1 rendel n2t <n2 – egyedi megnevezés, ill. személy> 
7. n1 rendel n2t d 
8. n1 rendel n2t n3 céljából <n3 – cél> 
9. n1 rendel n2t n3 számára 
10. n1 rendel n2t n3n 
11. n1 rendel n2t n3nek 
12. n1 rendel n2t n3nek <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
13. n1 rendel n2t n3ra <n2 – étel, n3 a napi étkezések egyike, ill. annak egy része> 
14. n1 rendel n2t n3ra <n3 – cél> 
15. n1 rendel n2t n3ra <n3 – időtartam> 
16. n1 rendel n2t n3x1 
17. n1 rendel n2t n3x2 
18. n1 rendel n2t n3x3 



19. n1 rendel n2t n3ért <n3 – cél> 
20. n1 rendel n2t v# 
21. n1 rendel n2t v# || n1 v n2t n (v#) céljából <néhány v# esetében> 
22. n1 rendel n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra || n1 v n2t hogy s 
23. n1 rendel n2től 
24. n1 rendel n2x3 

rendelkezésére bocsát 
1. n1 n3nek _a rendelkezésére bocsát n2t 

rendelkezésre bocsát 
1. n1 rendelkezésre bocsát n2t n3nek 
2. n1 n3nek _a rendelkezésre bocsát n2t 

rendelkezik 
1. n1 rendelkezik 
2. n1 rendelkezik (arról) hogy s 
3. n1 rendelkezik hogy s 
4. n1 rendelkezik n2 felett 
5. n1 rendelkezik n2ról 
6. n1 rendelkezik n2vel 
7. n1 rendelkezik n3ra vonatkozóan 

rendet rak 
1. n1 rendet rak n2ben 
2. n1 rendet rak n2n 
3. n1 rendet rak n2t 

rendez 
1. n1 rendez (azt) hogy s 
2. n1 rendez n2ben <n2 – fizetőeszköz> 
3. n1 rendez n2t 
4. n1 rendez n2t <n2 – adósság, tartozás> 
5. n1 rendez n2t <n2 – számla, …> 
6. n1 rendez n2t a n3be 
7. n1 rendez n2t a ra 
8. n1 rendez n2t d 
9. n1 rendez n2t n3 részére 
10. n1 rendez n2t n3 szerint 
11. n1 rendez n2t n3 számára 
12. n1 rendez n2t n3nek 
13. n1 rendez n2t n3x3 
14. n1 rendez n2vel <n2 – fizetőeszköz> 
15. n1 rendez n3alá n2t 
16. n1 rendez n3be n2t 
17. n1 rendez úgy hogy s 
18. n2 rendez n1t 
19. n2 rendez n1t d 



20. n2 rendez n1t n3x3 

rendezget 
1. n1 rendezget n2t 

rendeződik 
1. n1 rendeződik 
2. n1 rendeződik n2be 
3. n1 rendeződik n2vé 

reng 
1. n1 reng 
2. n1 reng n2 alatt 
3. n1 reng n2jben <n2 – ok> 
4. n1 reng n2től 
5. n1 reng n2től <n2 – ok> 
6. n1 egész testében reng<n1 – élőlény> 

7. n2nek _a ← n1j reng 

8. n2nek _a ← n1j reng<n1 – n2 testrésze> 

reped 
1. n1 reped 
2. n1 reped n2x3 

repít 
1. n1 repít n2t 
2. n1 repít n2t d 
3. n1 repít n2t n3ben 
4. n1 repít n2t n3n 
5. n1 repít n2t n3x1 
6. n1 repít n2t n3x2 
7. n1 repít n3től 

repül 
1. egyik n1 repül a másik után 
2. n1 repül 
3. n1 repül a magasságban 
4. n1 repül d 
5. n1 repül n2 felett 
6. n1 repül n2 magasan 
7. n1 repül n2ben 
8. n1 repül n2n 
9. n1 repül n2n keresztül 
10. n1 repül n2n át 
11. n1 repül n2ra 
12. n1 repül n2ra <n2 – cél> 
13. n1 repül n2ról 
14. n1 repül n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 



15. n1 repül n2vel <n2 – többnyire repülőgép> 
16. n1 repül n2x 
17. n1 repül n2x1 
18. n1 repül n2x1 n3y2 
19. n1 repül n2x2 
20. n1 repül n2x3 
21. n1 repül n2ért <n2 – cél> 
22. n1 repül v# 
23. n1 repül v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
24. n1(k) repül egymás után 

része van 
1. n1nek része van n2ben 
2. n1nek része van n2ben n3n 

reszel 
1. n1 reszel n2t 
2. n1 reszel n2t n3ben 
3. n1 reszel n2t n3n 

részesít 
1. n1 részesít n2ben n3t 
2. n1 részesít n2t 
3. n1 részesít n3t n2ben 

részesül 
1. n1 részesül n2ben 

reszket 
1. n1 reszket 
2. n1 reszket n2 alatt 
3. n1 reszket n2 előtt 
4. n1 reszket n2 miatt 
5. n1 reszket n2jben <n2 – ok> 
6. n1 reszket n2t, ! n2 v n1ben 
7. n1 reszket n2től 
8. n1 reszket n2től <n2 – ok> 
9. n1 reszket n2ért 
10. n1 reszket n2ért <n2 – gyakran a minden, minden egyes szavakkal együtt> 
11. n1 egész testében reszket<n1 – élőlény> 
12. n2 reszket n1ben 

13. n2nek _a ← n1j reszket 

14. n2nek _a ← n1j reszket<n1 – n2 testrésze> 

reszket <a hidegtől> 
1. n1 reszket <a hidegtől> 
2. n1 reszket <a hidegtől> n2től <n2 – kóros állapot> 
3. n1 reszket <a hidegtől> n2től <n2 – ok> 



reszket <vmely tárgy szabad, nem rögzített része mozog, inog> 
1. n1 reszket <vmely tárgy szabad, nem rögzített része mozog, inog> 
2. n1 reszket <vmely tárgy szabad, nem rögzített része mozog, inog> n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j reszket <vmely tárgy szabad, nem rögzített része mozog, inog> 

4. n2nek _a ← n1j <n1 – n2 testrésze> 

reszkettet 
1. n1 reszkettet n2t 

részletesen kitér 
1. n1 részletesen kitér n2ra 

részt vesz 
1. n1 részt vesz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 részt vesz (azt) hogy s 
3. n1 részt vesz n2ben 
4. n1 részt vesz n2n 
5. n1 részt vesz n2t 

rettent 
1. n1 rettent n2 

2. n1 rettent n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 rettent n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

rezdül 
1. n1 rezdül 
2. n1 rezdül n2től 
3. n1 rezdül n2től <n2 – ok> 
4. n1 egész testében rezdül<n1 – élőlény> 

5. n2nek _a ← n1j rezdül 

6. n2nek _a ← n1j rezdül<n1 – n2 testrésze> 

rezegtet 

1. n1 rezegtet n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 
2. n1 rezegtet n2t 
3. n1 rezegtet n2t <n1 – szél> 
4. n1 rezegtet n2t n3n <n3 – többnyire élőlény, n2 n3 ruházatának része> 

5. n1 rezegtet n3n n2t || n1 v n3nek _a ← n2jt 

6. n1 rezegtet n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 része – haj, hajfürt, szakáll, 
sörény, …> 

rimánkodik 
1. n1 rimánkodik 
2. n1 rimánkodik n2 előtt 
3. n1 rimánkodik n2nek 

ring 
1. n1 ring 



2. n1 ring n2ben 
3. n1 ring n2ben <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
4. n1 ring n2ben <n2 – szél, hullámok> 
5. n1 ring n2n <n2 – szerkezet, alkalmatosság> 
6. n1 ring n2n <n2 – szél, hullámok> 
7. n1 ring n2t, n2 v n1ben 
8. n1 ring n2t, n2 v n1n 
9. n1 ring n2t, n2 v n1től 
10. n1 ring n2től <n2 – ok> 

11. n2nek _a ← n1j ring 

ringat 
1. n1 ringat n2jt 
2. n1 ringat n2t 
3. n1 ringat n3ben n2t 

ritkul 
1. n1 ritkul 
2. n1 ritkul a ra 
3. n1 ritkul n2ra 
4. n1 ritkul n3ról n2ra 
5. n1nek _az _ára ritkul <n1 – áru> 
6. n1nek _az _ára ritkul n1 – ár v 

ró 
1. n1 ró n2t 
2. n1 ró n2t n3ra 
3. n1 ró n2t n3vel 
4. n1 ró n2vel n3t 
5. n1 ró „s” 
6. n1 ró „s” n2vel 
7. n1 ró „s” n3ra 

robajlik 
1. n1 robajlik 
2. n1 robajlik d 
3. n1 robajlik n2x3 

robban 
1. n1 robban 
2. n1 robban d 
3. n1 robban n2től 
4. n1 robban n2x3 

robbant 
1. n1 robbant n2t 
2. n1 robbant n2t n3vel 



robog 
1. a (d/n2x1) n1 robog n2 mellett 
2. n1 robog 
3. n1 robog d 
4. n1 robog n2 mellett 
5. n1 robog n2n 
6. n1 robog n2n keresztül 
7. n1 robog n2n át 
8. n1 robog n2x1 
9. n1 robog n2x2 
10. n1 robog n2x3 

rohan 
1. n1 rohan 
2. n1 rohan d 
3. n1 rohan hogy s 
4. n1 rohan magát d 
5. n1 rohan magát n2x2 
6. n1 rohan n2 mellett 
7. n1 rohan n2 után 
8. n1 rohan n2jra <n2 – cél> 
9. n1 rohan n2n 
10. n1 rohan n2n keresztül 
11. n1 rohan n2n át 
12. n1 rohan n2ra <n2 – cél> 
13. n1 rohan n2x1 
14. n1 rohan n2x2 
15. n1 rohan n2x3 
16. n1 rohan n2ért <n2 – cél> 
17. n1 rohan v# 
18. n1 rohan v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

rohangál 
1. n1 rohangál 
2. n1 rohangál d 
3. n1 rohangál egymást n2ben 
4. n1 rohangál n2ben 
5. n1 rohangál n2n 
6. n1 rohangál n2n <n2 – hely> 
7. n1 rohangál n2x1 n3x2 
8. n1 rohangál n2x1 n3y2 
9. n1 rohangál n2x2 
10. n1 rohangál n2x3 

rohangászik 
1. n1 rohangászik 
2. n1 rohangászik d 
3. n1 rohangászik n2n 



4. n1 rohangászik n2x1 n3y2 
5. n1 rohangászik n2x2 

rokonszenvez 
1. n1 rokonszenvez n2vel 

rombol 
1. n1 rombol n2t 
2. n1 rombol n2t földig 

romlik 
1. n1 romlik 
2. n1 romlik a ra 
3. n1 romlik d 
4. n1 romlik n2ra 
5. n1 romlik n3ról n2ra 
6. n1nek _az _ára romlik <n1 – áru> 
7. n1nek _az _ára romlik n1 – ár v 

roncsol 
1. n1 roncsol n2t 
2. n1 roncsol n2t d <d – fok, d – fok> 
3. n1 roncsol n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
4. n1 roncsol n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 roncsol n2t n3ra 
6. n1 roncsol n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

rongál 
1. n1 rongál n2t 
2. n1 rongál n2t n3vel 

ront 
1. n1 ront magát n2jra <n2 – n3 testrésze> 
2. n1 ront magát n2ra 
3. n1 ront n2jra <n2 – n3 testrésze> 
4. n1 ront n2nek 
5. n1 ront n2ra 
6. n1 ront n2t 
7. n1 ront n2t n3ra 
8. n1 ront n2t n3vel 

9. n1 ront n3nek _a ← n2jnek 

ropog 
1. n1 ropog 
2. n1 ropog n2 alatt 
3. n1 ropog n2ben <n2 – főleg hideg> 
4. n1 ropog n2n 
5. n1 ropog n2től 



6. n1 ropog n2től <n2 – ok> 
7. n1 ropog n3n <n2 – főleg hideg> 

ropogtat 
1. n1 ropogtat n2t 

roskadozik 
1. n1 roskadozik 
2. n1 roskadozik d 
3. n1 roskadozik n2 alatt 
4. n1 roskadozik n2ben <n2 – ok> 
5. n1 roskadozik n2ra 
6. n1 roskadozik n2től <n2 – ok> 
7. n1 roskadozik n2x2 

rossz útra terel 
1. n1 rossz útra terel n2t 

rosszabbodik 
1. n1 rosszabbodik 
2. n1 rosszabbodik d 

rovására ír 
1. n1 n3nek _a rovására ír n2t 

rögzít 
1. n1 rögzít n2t 
2. n1 rögzít n2t n3ben 
3. n1 rögzít n2t n3n 
4. n1 rögzít n2t n3vel 

rögzít <hangot> 
1. n1 rögzít <hangot> n2t 
2. n1 rögzít <hangot> n2t n3ra <n3 – szalag, lemez> 

rögződik 

1. n1 rögződik n3nek _a ← n2jben 

2. n1 rögződik n3nek _a ← n2jben <n2 – fej, emlékezet, ész> 

röpköd 
1. n1 röpköd 
2. n1 röpköd d 
3. n1 röpköd n2ben 
4. n1 röpköd n2n keresztül 
5. n1 röpköd n2n át 
6. n1 röpköd n2ra 
7. n1 röpköd n2x1 
8. n1 röpköd n2x2 



9. n1 röpköd n2x3 
10. n1(k) röpköd egymás után 

rövidít 
1. n1 rövidít n2t 
2. n1 rövidít n2t d 
3. n1 rövidít n2t n3jra 
4. n1 rövidít n2t n3ra 
5. n1 rövidít n2t n3vel 
6. n1 rövidít n2t n3vel <n3 – mértékegység> 

rúg 
1. n1 rúg n2t 
2. n1 rúg n2t n3be 

rugdal 
1. n1 rugdal 
2. n1 rugdal n2t 
3. n1 rugdal n2t n3n 
4. n1 rugdal n2t n3ért <n3 – indok> 
5. n1n rugdal n2t n3be <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
6. n1n rugdal n2t n3n <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 

rúgkapál 
1. n1 rúgkapál 
2. n1 rúgkapál n2x3 
3. n1n rúgkapál n2ben <n2 – beteges állapot> 

ruház 
1. n1 ruház n2t 

  



S 
sajnál 

1. n1 sajnál (azt) conj s <conj – hogy, ha> 
2. n1 sajnál (azt) hogy s 
3. n1 sajnál n2t 
4. n1 sajnál n2t || n1 v (azt) conj s (n2) <néhány n2 esetében> 
5. n1 sajnál n2t n3ra 
6. n1 sajnál n2t n3től 

sajog 
1. n1 j sajog 
2. n1j sajog 
3. n1j sajog n2től 
4. n2 sajog n1t 

5. n2nek _a ← n1j sajog 
6. v0 n1jben || ! n1j sajog 

sakkozik 
1. n1 sakkozik 
2. n1 sakkozik 1,9 n2vel <n2 – az a tárgy, amellyel a játék folyik> 
3. n1 sakkozik n2t 

sandít 
1. n1 sandít d 
2. n1 sandít n2vel d 
3. n1 sandít n2vel n2x2 
4. n1 sandít n2x2 
5. n1 sandít n3x2 

sántít 
1. n1 sántít 

sanyargat 
1. n1 sanyargat n2t 
2. n1 sanyargat n2t n3vel 

sátoroz 
1. n1 sátoroz d 
2. n1 sátoroz n2x3 
3. n1 sátoroz n3x3 

sebez 
1. n1 sebez n2jben n3 

2. n1 sebez n2nek _a ← n3jt <n3 – szív, lélek, …> 
3. n1 sebez n2t 



4. n1 sebez n2t n3vel || n1nek _a n3j v n2t 
5. n1 sebez n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

segít 
1. n1 segít 
2. n1 segít n (v#)t 
3. n1 segít n2 ellen 
4. n1 segít n2n 
5. n1 segít n2n n3vel 
6. n1 segít n2nek 
7. n1 segít n2nek n3ben 
8. n1 segít n2nek n3vel 
9. n1 segít n2nek v# 
10. n1 segít n2t 
11. n1 segít n2t n3vel 
12. n1 segít v# || n1 v n (v#)ben <néhány v# esetében> 

sejt 
1. n1 sejt (azt) (hogy) rel s 
2. n1 sejt (azt) (hogy) rel s n3 alapján 
3. n1 sejt (azt) (hogy) rel s n3ből 
4. n1 sejt (azt) hogy s 
5. n1 sejt (azt) hogy s n3 alapján 
6. n1 sejt (azt) hogy s n3ből 
7. n1 sejt n2 n3 alapján 
8. n1 sejt n2 n3ből 
9. n1 sejt n2t 
10. n1 sejt n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 

sejtelme van 
1. n1nek sejtelme van n2ról 

semmibe se vesz 
1. n1 semmibe se vesz n2t 

semmibe vesz 
1. n1 semmibe vesz n2t 

semmibe vész 
1. n1 semmibe vész 
2. n1 semmibe vész d 
3. n1 semmibe vész n2x3 

semmissé tesz 
1. n1 semmissé tesz n2t 

senyved 
1. n1 senyved d 



2. n1 senyved n2x3 

sereglik 
1. n1 sereglik<n1 – többes v. csoport> 
2. n1 sereglik d 
3. n1 sereglik n2kbe 
4. n1 sereglik n2x1 
5. n1 sereglik n2x2 
6. n1 sereglik n3x3 
7. n1 sereglik v# 
8. n1 sereglik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

serkent 
1. n1 serkent n2t 

sért 
1. n1 sért n2jben n3 
2. n1 sért n2jt 
3. n1 sért n2jt n3n <n3 – statikus> 

4. n1 sért n2nek _a ← n3jt <n3 – szív, lélek, …> 
5. n1 sért n2t 
6. n1 sért n2t (azt) hogy s 
7. n1 sért n2t n3ig <n3 – könnyek, a szíve legmélye, …> 

8. n1 sért n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
9. n1 sért n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

10. n1 sért n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
11. n1 sért n2t n3vel || n1nek _a n3j v n2t 
12. n1 sért n2t n3vel <n3 – n1 cselekedete v. tulajdonsága> 
13. n1 sért n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
14. n1 sért n2t n3ért 

15. n1 sért n3nek _a ← n2jt 

16. n1 sért n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
17. n1 sért n3nek _a n2jt || n3 v n2jt n1n 
18. n1 sért n3vel n2t 

19. n1 sért n3vel n2t || n1nek _a ← n3j v n2t 
20. n1j sért 

21. n2nek _a ← n1j sért 

sétahajózik 
1. n1 sétahajózik n2n 

sétál 
1. n1 sétál 
2. n1 sétál d 
3. n1 sétál n2ben 
4. n1 sétál n2n 
5. n1 sétál n2n végig 



6. n1 sétál n2x3 

síel 
1. n1 síel 
2. n1 síel d 
3. n1 síel n2 mentén 
4. n1 síel n2 nyomában 
5. n1 síel n2 után 
6. n1 síel n2ben 
7. n1 síel n2n át 
8. n1 síel n2ra <n2 – cél> 
9. n1 síel n2x1 n3x2 
10. n1 síel n2x2 
11. n1 síel n2x3 

siet 
1. n1 siet 
2. n1 siet (azt) hogy s 
3. n1 siet d 
4. n1 siet d <d, n2 – mérték> 
5. n1 siet d <d, n2 – nem pontos mérték> 
6. n1 siet hogy s 
7. n1 siet magát d 
8. n1 siet magát n2x2 
9. n1 siet n2 után 
10. n1 siet n2jra <n2 – cél> 
11. n1 siet n2n 
12. n1 siet n2n keresztül 
13. n1 siet n2n át 
14. n1 siet n2ra <n2 – cél> 
15. n1 siet n2t 
16. n1 siet n2t <d, n2 – mérték> 
17. n1 siet n2t <d, n2 – nem pontos mérték> 
18. n1 siet n2t <n2 – pontos mérték> 
19. n1 siet n2vel 
20. n1 siet n2x1 
21. n1 siet n2x2 
22. n1 siet v# 

siet <’gyors helyváltoztatásba kezd’> 
1. n1 siet <’gyors helyváltoztatásba kezd’> d 
2. n1 siet <’gyors helyváltoztatásba kezd’> n2 után 
3. n1 siet <’gyors helyváltoztatásba kezd’> n2be 
4. n1 siet <’gyors helyváltoztatásba kezd’> n2x2 

siet <sietve, gyorsan megy> 
1. n1 siet <sietve, gyorsan megy> d 
2. n1 siet <sietve, gyorsan megy> n2x2 



siettet 
1. n1 siettet n2t 

sikál 
1. n1 sikál n2t 
2. n1 sikál n2t n3vel <n3 – anyag> 

3. n1 sikál n3nek _a ← n2jt 
4. n1 sikál n3vel n2t <n3 – eszköz> 

sikeredik 
1. n1 sikeredik 
2. n1 sikeredik a ra 
3. n1 sikeredik d 

sikerül 
1. n1 sikerül 
2. n1 sikerül a ra 
3. n1 sikerül ara 
4. n1 sikerül d 
5. n1 sikerül n2nek 
6. n1nek sikerül v# 

7. n1nek _a ← n2j sikerül d 

8. n2nek n1 sikerül 

siklik 
1. n1 siklik 
2. n1 siklik d 
3. n1 siklik egymást n2ben 
4. n1 siklik n2 alatt 
5. n1 siklik n2 között 
6. n1 siklik n2 mellett 
7. n1 siklik n2ben 
8. n1 siklik n2ben <n2 – úszásnem> 
9. n1 siklik n2n 
10. n1 siklik n2n (végig) 
11. n1 siklik n2n <n2 – hely> 
12. n1 siklik n2n <n2 – úszásnem> 
13. n1 siklik n2n keresztül 
14. n1 siklik n2n át 
15. n1 siklik n2x1 
16. n1 siklik n2x1 n3y2 
17. n1 siklik n2x2 
18. n1 siklik n2x3 

sikoltoz 
1. n1 sikoltoz 

síkraszáll 



1. n1 síkraszáll n2 ellen 
2. n1 síkraszáll n2 mellett 
3. n1 síkraszáll n2nek _a védelmében 
4. n1 síkraszáll n2nek _az oldalán 
5. n1 síkraszáll n2ért 

simít 
1. n1 simít n2t 
2. n1 simít n2t d 
3. n1 simít n2t n3x2 

simogat 

1. n1 simogat n2nek _a ← n3jt 

2. n1 simogat n2nek _a ← n4jt n3vel <n3 – n2 testrésze> 
3. n1 simogat n2nek _a n3jt 

4. n1 simogat n2nek_a ← n3jt <n3 – n2 testrésze> 
5. n1 simogat n2t 
6. n1 simogat n2t n3vel 

7. n1 simogat n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 

simul 
1. n1 simul 
2. n1 simul n2hoz 
3. n1 simul n2r 
4. n1 simul n3vel n2hoz 

sír 
1. n1 sír 
2. n1 sír a könnyeket 
3. n1 sír n2jben <n2 – ok> 
4. n1 sír n2n 
5. n1 sír n2től <n2 – ok> 
6. n1 sír n2ért 

sír <’sajnál’> 
1. n1 sír <’sajnál’> 

sirat 
1. n1 sirat n2t 

sírba visz 
1. n1 sírba visz n2t 

2. n1 sírba visz n2t n3vel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 sírba visz n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

sízik 
1. n1 sízik 
2. n1 sízik d 



3. n1 sízik n2 mellett 
4. n1 sízik n2 szélén 
5. n1 sízik n2ben 
6. n1 sízik n2n keresztül 
7. n1 sízik n2n át 
8. n1 sízik n2ra <n2 – cél> 
9. n1 sízik n2vel <n2 – lépés, …> 
10. n1 sízik n2x2 
11. n1 sízik n2x3 
12. n1 sízik v# 
13. n1 sízik v# || n1 v n (v#)ra 

sóban eltesz 
1. n1 sóban eltesz n2t 
2. n1 sóban eltesz n2t n3ra <n3 – idény> 

sodor 
1. n1 sodor 
2. n1 sodor (magával) n2t d 
3. n1 sodor (magával) n2t n3x2 
4. n1 sodor magával n2t 
5. n1 sodor magával n2t n3x2 
6. n1 sodor n2t 
7. n1 sodor n2t <n1 – víz, hullámok, sodrás …> 
8. n1 sodor n2t <n2 – fészek> 
9. n1 sodor n2t d 
10. n1 sodor n2t maga után 
11. n1 sodor n2t n3be 
12. n1 sodor n2t n3ből 
13. n1 sodor n2t n3hoz 
14. n1 sodor n2t n3n (végig) 
15. n1 sodor n2t n3n végig 
16. n1 sodor n2t n3ra 
17. n1 sodor n2t n3ról 
18. n1 sodor n2t n3x1 
19. n1 sodor n2t n3x2 
20. n1 sodor n3be n2t 
21. n2 sodor n1t 
22. n3 sodor n1t d 
23. n3 sodor n1t n2x1 
24. n3 sodor n1t n2x2 

sodródik 
1. n1 sodródik 
2. n1 sodródik d 
3. n1 sodródik n2n 
4. n1 sodródik n2t 
5. n1 sodródik n2t n3hoz 



6. n1 sodródik n2t n3ra ⇔, ! n2 v n3ra n1ben 
7. n1 sodródik n2t n3x2, n2 v n3x2 
8. n1 sodródik n2x1 n3y2 
9. n1 sodródik n2x2 
10. n2 sodródik d 
11. n2 sodródik n2x2 

sóhajt 
1. n1 sóhajt 

sóhajtozik 
1. n1 sóhajtozik 
2. n1 sóhajtozik (azon) hogy s 
3. n1 sóhajtozik n2 után 

sokasodik 
1. n1 sokasodik 

sokszorosít 
1. n1 sokszorosít n2n <n2 – eszköz> 
2. n1 sokszorosít n2t 
3. n1 sokszorosít n2t n3ra <n3 – anyag, alap> 
4. n1 sokszorosít n2t n3ról 
5. n1 sokszorosít n2vel 

sor kerül 
1. sor kerül n1ra 
2. sor kerül n1ra d 
3. sor kerül n1ra d <d, n2 – időpont> 
4. sor kerül n1ra n2x <d, n2 – időpont> 
5. sor kerül n1ra n2x3 

sorakozik 
1. n1 sorakozik 
2. n1 sorakozik n2 alakban 
3. n1 sorakozik n2ben 

sorakoztat 
1. n1 sorakoztat n2t 
2. n1 sorakoztat n2t n3 alakban <n3 – alakzat> 
3. n1 sorakoztat n2t n3be 

sorol 
1. n1 sorol n2t 
2. n1 sorol n3be n2t 

sorol <’osztályoz’> 
1. n1 sorol <’osztályoz’> n3be n2t 
2. n1v n2t n3 alapján <n3 – az osztályozás alapja> 



3. n1v n2t n3 szerint <n3 – az osztályozás alapja> 

sorra kerül 
1. n1 sorra kerül 

sort kerít 
1. n1 sort kerít n2ra 

sorvad 
1. n1 sorvad 
2. n1 sorvad n2től <n2 – ok> 
3. n1v n2jben <n2 – ok> 
4. n1v n2től <n2 – ok> 

sorvadozik 
1. n1 sorvadozik 
2. n1 sorvadozik n2től <n2 – ok> 

sorvaszt 
1. n1 sorvaszt n2t <n2 – érzés, képesség, szellemi tevékenység terméke> 
2. n1 sorvaszt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

sóz 
1. n1 sóz n2t 

söpör 
1. n1 söpör n2t 
2. n1 söpör n2t d 
3. n1 söpör n2t n3vel 
4. n1 söpör n2t n3x1 
5. n1 söpör n2t n3x2 

spórol 
1. n1 spórol n2t 
2. n1 spórol n2t n3ra 
3. n1 spórol n2t n3ra <n3 – évszak> 

spriccel 
1. n1 spriccel d 
2. n1 spriccel n2t n3x2 
3. n1 spriccel n2t n3x2 || n1 v n2vel n3t 
4. n1 spriccel n2vel n3t 
5. n1 spriccel n2x1 
6. n1 spriccel n2x2 

súg 
1. n1 (azt) hogy s n3nek 
2. n1 súg 
3. n1 súg (azt) (hogy) rel s 



4. n1 súg (azt) (hogy) rel s n3ból 
5. n1 súg (azt) hogy s 
6. n1 súg hogy s 
7. n1 súg hogy s n3ból 
8. n1 súg n2nek 

9. n1 súg n2nek _a ← fülébe 
10. n1 súg n2t 
11. n1 súg n2t n3ból 
12. n1 súg n2t n3nek 
13. n1 súg „s” 

14. n1nek _a ← n3j súg (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

15. n1nek _a ← n3j súg (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

16. n1nek _a ← n3j súg n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

sugall 
1. n1 sugall (azt) (hogy) rel s 
2. n1 sugall (azt) hogy s 
3. n1 sugall n2t 

sugalmaz 
1. n1 sugalmaz n2nek (azt) hogy s 

sugároz 
1. n1 sugároz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 sugároz (azt) hogy s 
3. n1 sugároz n2jben, n1j v n1t 
4. n1 sugároz n2jből, n1j v n1t 
5. n1 sugároz n2t 
6. n1 sugároz n2t d 
7. n1 sugároz n2t n3ben 
8. n1 sugároz n2t n3n 
9. n1 sugároz n2t n3ra 
10. n1 sugároz n2t n3x1 
11. n1 sugároz n2t n3x2 

sugárzik 
1. n1 sugárzik n2be 
2. n1 sugárzik n2ben 
3. n1 sugárzik n2jben, n1j v n1től 
4. n1 sugárzik n2jből 
5. n1 sugárzik n2jből, n1j v n1től 
6. n1j sugárzik 
7. n2 sugárzik n1ből 
8. n2 sugárzik n1ról 

suhan 
1. n1 suhan 
2. n1 suhan d 



3. n1 suhan n2 mellett 
4. n1 suhan n2n 
5. n1 suhan n2n (végig) 
6. n1 suhan n2x1 
7. n1 suhan n2x1 n3y2 
8. n1 suhan n2x2 
9. n1 suhan n2x3 

suhog 
1. n1 suhog 
2. n1 suhog n2 alatt 
3. n1 suhog n2n 
4. n1 suhog n2x3 

suhogtat 
1. n1 suhogtat n2t 

sújt 
1. n1 sújt magát 
2. n1 sújt n2ra n3vel 
3. n1 sújt n2t 
4. n1 sújt n2t n3be 
5. n1 sújt n2t n3n 
6. n1 sújt n2t n3vel 
7. n1 sújt n2t n3ért 
8. n1 sújt n2t úgy rel s 
9. n1 sújt n3vel n2t 

10. n1 sújt n3vel n2t || n1nek _a ← n3j v n2t 

súrol 
1. n1 súrol n2t 
2. n1 súrol n2t n3ben <n3 – anyag, eszköz> 

3. n1 súrol n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
4. n1 súrol n2t n3vel 
5. n1 súrol n2t n3vel <n3 – anyag> 
6. n1 súrol n2t n3vel <n3 – anyag, eszköz> 
7. n1 súrol n2t n3vel <n3 – kísérő, adalékanyag> 

8. n1 súrol n3nek _a ← n2jt 
9. n1 súrol n3vel n2t <n3 – eszköz> 

10. n1 ! n2nek _a ← n3jt súrol 

surran 
1. n1 surran 
2. n1 surran d 
3. n1 surran n2 mellett 
4. n1 surran n2 után 
5. n1 surran n2n 
6. n1 surran n2x1 



7. n1 surran n2x2 

surrog 
1. n1 surrog 
2. n1 surrog n2jt 

susog 
1. n1 susog 
2. n1 susog n2 alatt 
3. n1 susog n2n 

susogtat 
1. n1 susogtat n2t 

suttog 
1. n1 suttog 
2. n1 suttog (azt) hogy s 

3. n1 suttog n2nek _a ← fülébe 
4. n1 suttog n2t 
5. n1 suttog n2t n3nek 
6. n1 suttog „s” 

sül 
1. n1 sül 

süllyed 
1. n1 süllyed 
2. n1 süllyed a ra 
3. n1 süllyed d 
4. n1 süllyed n2 alatt 
5. n1 süllyed n2 alá 
6. n1 süllyed n2be 
7. n1 süllyed n2be n3ig 
8. n1 süllyed n2be n3ig <n3 – mérték> 
9. n1 süllyed n2be n3ra <n3 – mértékegység> 

10. n1 süllyed n2be n3vel || n1nek _a ← n3j v n2be 
11. n1 süllyed n2be n3vel <n3 – n1 része> 
12. n1 süllyed n2ben 
13. n1 süllyed n2ig 
14. n1 süllyed n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
15. n1 süllyed n2ra 
16. n1 süllyed n2x2 
17. n1 süllyed n3ról n2ra 
18. n1nek _az _ára süllyed<<n1 – áru> 
19. n1nek _az _ára süllyed n1 – ár v 
20. n2 süllyed d 
21. n2 süllyed n3x2 



sündörög 
1. n1 sündörög d 
2. n1 sündörög n2x3 

süpped 
1. n1 süpped 
2. n1 süpped d 
3. n1 süpped n2be 
4. n1 süpped n2be n3ig 
5. n1 süpped n2t 
6. n1 süpped n2x2 
7. n2 süpped d 
8. n2 süpped n3x2 

sürgölődik 
1. n1 sürgölődik 
2. n1 sürgölődik d 
3. n1 sürgölődik n2 körül 
4. n1 sürgölődik n2x3 

sűrít 
1. n1 sűrít n2t n3be 
2. n1 sűrít n3be n2t 

sürög-forog 
1. n1 sürög-forog 
2. n1 sürög-forog d 
3. n1 sürög-forog n2 körül 
4. n1 sürög-forog n2ben 
5. n1 sürög-forog n2n 
6. n1 sürög-forog n2x1 n3x2 
7. n1 sürög-forog n2x2 
8. n1 sürög-forog n2x3 

süt 
1. n1 süt 
2. n1 süt d 
3. n1 süt n2jra 
4. n1 süt n2jt 
5. n1 süt n2n 
6. n1 süt n2n keresztül 
7. n1 süt n2n át 

8. n1 süt n2nek _a ← n3jt 
9. n1 süt n2t 
10. n1 süt n2t n3ben 
11. n1 süt n2t n3ben <n3 – anyag> 
12. n1 süt n2t n3ben <n3 – eszköz> 
13. n1 süt n2t n3n 



14. n1 süt n2t n3n <n3 – eszköz> 
15. n1 süt n2t n3nek 
16. n1 süt n2t n3ra 
17. n1 süt n2x2 
18. n1 süt n2x3 

sütkérezik 
1. n1 sütkérezik 
2. n1 sütkérezik ara 
3. n1 sütkérezik d 
4. n1 sütkérezik n2x3 
5. n2nek sütkérezik n1j <n1 – n2 testrésze> 

6. n2nek _a ← n1j sütkérezik 

süvít 
1. n1 süvít 
2. n1 süvít n2jt 

  



Sz 
szabad utat ad 

1. n1 szabad utat ad n3nek 

szabaddá teszi magát 
1. n1 szabaddá teszi magát 

szabadjára enged 
1. n1 szabadjára enged n2t 

szabadlábra helyez 
1. n1 szabadlábra helyez n2t 

szabadlábra kerül 
1. n1 szabadlábra kerül 

szabadon bocsát 
1. n1 szabadon bocsát n2t 

szabadon enged 
1. n1 szabadon enged n2t 

szabadon enged <börtönből> 
1. n1 szabadon enged <börtönből> n2t 

szabadságvesztésre ítél 
1. n1 szabadságvesztésre ítél n2t 

szabadul 
1. n1 szabadul 
2. n1 szabadul n2 alól 
3. n1 szabadul n2ből 
4. n1 szabadul n2től 

szabdal 
1. n1 szabdal n2t 
2. n1 szabdal n2t n3be 
3. n1 szabdal n2t n3ra 
4. n1 szabdal n2t n3vel 

<vmilyen> szag árad 
1. a <vmilyen> szag árad 
2. a <vmilyen> szag árad n1x1 

szaggat 
1. n1 szaggat n2t 



2. n1 szaggat n2t n3ra 
3. n1 szaggat n2t n3ról 
4. n1 szaggat n2t n3x1 
5. n1j szaggat 
6. n1j szaggat n2től 
7. v0 n1jben || ! n1j szaggat 

szaglász 
1. n1 szaglász n2t 

szagol 
1. n1 szagol n2t 

<vmilyen> szagot áraszt 
1. n1 a <vmilyen> szagot áraszt 

száguld 
1. n1 száguld 
2. n1 száguld d 
3. n1 száguld n2 mellett 
4. n1 száguld n2n 
5. n1 száguld n2n keresztül 
6. n1 száguld n2n át 
7. n1 száguld n2ra <n2 – cél> 
8. n1 száguld n2x 
9. n1 száguld n2x1 
10. n1 száguld n2x1 n3y2 
11. n1 száguld n2x2 
12. n1 száguld n2x3 
13. n1 száguld v# 
14. n1 száguld v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

száguldozik 
1. n1 száguldozik 
2. n1 száguldozik d 
3. n1 száguldozik egymást n2ben 
4. n1 száguldozik n2n 
5. n1 száguldozik n2n <n2 – hely> 
6. n1 száguldozik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
7. n1 száguldozik n2x1 n3y2 
8. n1 száguldozik n2x2 

<vmilyen> szag van 
1. <vmilyen> szag van 
2. a <vmilyen> szag van 
3. a <vmilyen> szag van d 
4. a <vmilyen> szag van n1x3 
5. n1nek a <vmilyen> szag van 



szakad 
1. n szakad n2 alatt 
2. n1 szakad 
3. n1 szakad d 
4. n1 szakad n2 alatt 
5. n1 szakad n2 között <n2 – többnyire már az osztás/osztódás előtt létezett> 
6. n1 szakad n2ben <n2 – ok> 
7. n1 szakad n2ből 
8. n1 szakad n2ig <n2 – térd, derék, mell, nyak, …> 
9. n1 szakad n2kben <n2 – fok> 
10. n1 szakad n2kben <n2 – patak> 
11. n1 szakad n2ra 
12. n1 szakad n2ra <n2 – többnyire az osztás/osztódás eredménye> 
13. n1 szakad n2től <n2 – ok> 
14. n1 szakad n2x1 
15. n1 szakad n2x2 
16. n2 szakad n1x1 

szakadozik 
1. n1 szakadozik 
2. n1 szakadozik n2x3 

szakít 
1. n1 szakít n2t 
2. n1 szakít n2t (arra) hogy s 
3. n1 szakít n2t n3ra 
4. n1 szakít n2t n3ról 
5. n1 szakít n2vel 

szál 
1. n1 szál n2be 
2. n1 szál n2t 

3. n1 szál n3nek _a ← n2jt 

szalad 
1. n1 szalad 
2. n1 szalad a irányból 
3. n1 szalad a oldal felől 
4. n1 szalad a oldalról 
5. n1 szalad d 
6. n1 szalad n2 mellett 
7. n1 szalad n2 mentén 
8. n1 szalad n2 nyomában 
9. n1 szalad n2 után 
10. n1 szalad n2ben 
11. n1 szalad n2ből 
12. n1 szalad n2n 
13. n1 szalad n2n (végig) 



14. n1 szalad n2n keresztül 
15. n1 szalad n2n át 
16. n1 szalad n2ra <n2 – cél> 
17. n1 szalad n2x1 
18. n1 szalad n2x1 n3x2 
19. n1 szalad n2x1 n3y2 
20. n1 szalad n2x2 
21. n1 szalad n2x3 
22. n1 szalad n2ért <n2 – cél> 
23. n1 szalad v# 

szaladgál 
1. n1 szaladgál 
2. n1 szaladgál d 
3. n1 szaladgál n2 mellett 
4. n1 szaladgál n2 mentén 
5. n1 szaladgál n2 nyomában 
6. n1 szaladgál n2 után 
7. n1 szaladgál n2ben 
8. n1 szaladgál n2n 
9. n1 szaladgál n2n át 
10. n1 szaladgál n2ra <n2 – cél> 
11. n1 szaladgál n2x1 n3x2 
12. n1 szaladgál n2x1 n3y2 
13. n1 szaladgál n2x2 
14. n1 szaladgál n2x3 

száll 
1. n1 száll 
2. n1 száll<n1 – nap, hold> 
3. n1 száll a magasságban 
4. n1 száll d 
5. n1 száll d <d – feljebb, lejjebb, d – feljebb, lejjebb> 
6. n1 száll d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
7. n1 száll d n3ig 
8. n1 száll d2 
9. n1 száll d2 d1 
10. n1 száll d2 n2x1 
11. n1 száll d3 
12. n1 száll egymást n2ben 
13. n1 száll n2 ellen 
14. n1 száll n2 felett 
15. n1 száll n2 magasan 
16. n1 száll n2(j)be 
17. n1 száll n2ba 
18. n1 száll n2be 
19. n1 száll n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
20. n1 száll n2be d1 



21. n1 száll n2be n2x1 
22. n1 száll n2ben 
23. n1 száll n2hoz 
24. n1 száll n2ig 
25. n1 száll n2jbe n3nek _a 
26. n1 száll n2n 
27. n1 száll n2n (végig) 
28. n1 száll n2n <n2 – hely> 
29. n1 száll n2n <n2 – nyílás(záró)> 
30. n1 száll n2n keresztül 
31. n1 száll n2n át 
32. n1 száll n2ra 
33. n1 száll n2ra <n2 – cél> 
34. n1 száll n2x1 
35. n1 száll n2x1 n3ig 
36. n1 száll n2x1 n3y2 
37. n1 száll n2x2 
38. n1 száll n2x3 
39. n1 száll n2ért <n2 – cél> 
40. n1 száll v# 
41. n1 száll v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
42. n1(k) száll egymás után 

száll <tengerre> 
1. n1 száll <tengerre> d 
2. n1 száll <tengerre> n2x2 

szállít 
1. n1 szállít n2 d 
2. n1 szállít n2 n3x2 
3. n1 szállít n2t 
4. n1 szállít n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
5. n1 szállít n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
6. n1 szállít n2t d 
7. n1 szállít n2t magával 
8. n1 szállít n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
9. n1 szállít n2t n3ben <n3 – közlekedési eszköz> 
10. n1 szállít n2t n3ben <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
11. n1 szállít n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
12. n1 szállít n2t n3n 
13. n1 szállít n2t n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
14. n1 szállít n2t n3n <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
15. n1 szállít n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
16. n1 szállít n2t n3n keresztül 
17. n1 szállít n2t n3n át 
18. n1 szállít n2t n3nek 
19. n1 szállít n2t n3ra 
20. n1 szállít n2t n3ra <n3 – cél> 



21. n1 szállít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
22. n1 szállít n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
23. n1 szállít n2t n3x1 
24. n1 szállít n2t n3x2 
25. n1 szállít n2t v# 
26. n1 szállít n2t v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
27. n1 szállít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
28. n1 szállít n2t v# <v# – vtat> 
29. n1 szállít n3nek _a n2jt 

szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> 
1. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t 
2. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t d 
3. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
4. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
5. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3x1 
6. n1 szállít <vmely közlekedési v. szállítóeszközön> n2t n3x2 

szállong 
1. n1 szállong 
2. n1 szállong n2ben 

számba vesz 
1. n1 számba vesz (azt) (hogy) hány s 
2. n1 számba vesz (azt) (hogy) mennyi s 
3. n1 számba vesz n2t 

számít 
1. n1 (azt) hogy s n3től 
2. n1 számít (arra) hogy s 
3. n1 számít a nek 
4. n1 számít ahogyan s 
5. n1 számít arra hogy s 
6. n1 számít arra hogy s || n1 v n (s)ra 
7. n1 számít arra hogy s <s – tagadó> 
8. n1 számít magát 
9. n1 számít mint s 
10. n1 számít n2nek 
11. n1 számít n2ra 
12. n1 számít n2ra || n1 v arra hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
13. n1 számít n2t 
14. n1 számít n2t <gyakran tagadással> 
15. n1 számít n2t <n2 – hatlan sznév v. névm> 
16. n1 számít n2t fejenként 
17. n1 számít n2t fejenként n3ért 
18. n1 számít n2t n3 számára 
19. n1 számít n2t n3nek 
20. n1 számít n2t n3ért 



21. n1 számít n2t személyenként 
22. n1 számít n2től 
23. n1 számít n3nek fejenként n2t 
24. n1 számít n3nek n2t 
25. n1 számít v# 

számításba vesz 
1. n1 számításba vesz n2t 

<vkinek a> számlájára ír <vmit> 
1. n1 <vkinek a> számlájára ír <vmit> n2t 

számlál 
1. n1 számlál 
2. n1 számlál (azt) (hogy) hány s 
3. n1 számlál (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 számlál n2ig 
5. n1 számlál n2t 
6. n1 számlál n2t n3ben 
7. n1 számlál n2t n3vel 
8. n1 számlál „s” 

számol 
1. n1 számol 
2. n1 számol (azt) (hogy) hány s 
3. n1 számol (azt) (hogy) mennyi s 
4. n1 számol n2t 
5. n1 számol n2t n3ben 
6. n1 számol n2t n3vel 
7. n1 számol n2vel 

számol <’hangosan megnevezi a számokat’> 
1. n1 számol <’hangosan megnevezi a számokat’> 
2. n1 számol <’hangosan megnevezi a számokat’> n2ig 
3. n1 számol <’hangosan megnevezi a számokat’> „s” 

számol <’számtani műveleteket végez’> 
1. n1 számol <’számtani műveleteket végez’> 
2. n1 számol <’számtani műveleteket végez’> n2ben 
3. n1 számol <’számtani műveleteket végez’> n2n 
4. n1 számol <’számtani műveleteket végez’> n2vel 

számolgat 
1. n1 számolgat n2vel <n1 – többes> 

számon kér 
1. n1 számon kér n2n n3t 

számot tart 



1. n1 számot tart n2ra 

száműz 
1. n1 száműz n2t d 
2. n1 száműz n2t n3 miatt 
3. n1 száműz n2t n3x1 
4. n1 száműz n2t n3x2 
5. n1 száműz n2t n3ért 

szán 
1. szán n2t n3ra 
2. n1 szán n2t 
3. n1 szán n2t n3nek 
4. n1 szán n2t n3ra 
5. n1 szán n2t n3ra <n2 – idő, n3 – tevékenység> 
6. n1 szán n3nek n2t 
7. n1 szán n3ra n2t 

szándékozik 
1. n1 szándékozik 
2. n1 szándékozik ahogyan s 
3. n1 szándékozik mint s 
4. n1 szándékozik v# 

szánt 
1. n1 szánt 
2. n1 szánt n2 alá 
3. n1 szánt n2nek 
4. n1 szánt n2t 
5. n1 szánt n2vel 

szapul 
1. n1 szapul n2t 
2. n1 szapul n2t n3 miatt 
3. n1 szapul n2t n3ért 

származik 
1. honnan n1 származik 
2. n1 származik n2ből 
3. n1 származik n2ből a ágon 
4. n1 származik n2től 
5. n1 származik n2től a ágon 
6. n1 származik n3ből 
7. n1 n2nek _a a -ágú leszármazottja 
8. n1nek származik n2j n3ből 

szárnyra bocsát 
1. n1 szárnyra bocsát n2t 



szaval 
1. n1 szaval n2t 

szavatol 
1. n1 szavatol (azt) hogy s 
2. n1 szavatol (azt) hogy s n3nek 
3. n1 szavatol n2t 
4. n1 szavatol n2t n3nek 

szavatosságot vállal 
1. n1 szavatosságot vállal n2ért 

szavaz 
1. n1 szavaz 
2. n1 szavaz n2 ellen 
3. n1 szavaz n2 felett 
4. n1 szavaz n2 mellett 
5. n1 szavaz n2ra 
6. n1 szavaz n2ról 

szed 
1. honnan n2 szed n1t 
2. n1 szed n2t 
3. n1 szed n2t <n2 – tárgy> 
4. n1 szed n2t <n2 – tároló> 
5. n1 szed n2t a n3be 
6. n1 szed n2t d 
7. n1 szed n2t fejenként 
8. n1 szed n2t n3 közül 
9. n1 szed n2t n3be 
10. n1 szed n2t n3be <n2 – tárgy, n3 – tároló> 
11. n1 szed n2t n3be <n3 – alakzat> 
12. n1 szed n2t n3ből 
13. n1 szed n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
14. n1 szed n2t n3hoz 
15. n1 szed n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
16. n1 szed n2t n3ra 
17. n1 szed n2t n3ról 
18. n1 szed n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
19. n1 szed n2t n3ról n3ra haladva 
20. n1 szed n2t n3től 
21. n1 szed n2t n3vel 
22. n1 szed n2t n3vel <n3 – betűtípus> 
23. n1 szed n2t n3x1 
24. n1 szed n2t n3x2 
25. n1 szed n2t n3x3 
26. n1 szed n2ért <n2 – cél> 
27. n1 szed n3be n2t 



28. n1 szed n3ből n2t 

szed. 4. fizettet 
1. n1 szed. 4. fizettet n2t 
2. n1 szed. 4. fizettet n2t fejenként 
3. n1 szed. 4. fizettet n2t fejenként n3ért 
4. n1 szed. 4. fizettet n2t n3ért 
5. n1 szed. 4. fizettet n2t személyenként 
6. n1 szed. 4. fizettet n3től fejenként n2t 
7. n1 szed. 4. fizettet n3től n2t 

szedeget 
1. n1 szedeget n2t 
2. n1 szedeget n2t d 
3. n1 szedeget n2t n3ról 
4. n1 szedeget n2t n3x1 
5. n1 szedeget n2t n3x3 

szedelőzködik 
1. n1 szedelőzködik 
2. n1 szedelőzködik n (v#)ra 
3. n1 szedelőzködik n2be 
4. n1 szedelőzködik n2be <n2 – cél> 
5. n1 szedelőzködik n2nek 
6. n1 szedelőzködik n2ra 
7. n1 szedelőzködik n2ra <n2 – cél> 
8. n1 szedelőzködik v# 

szedi a lábát 
1. n1 szedi a lábát 

szédül 
1. n1 szédül n2t, n2 v n1ben 
2. n1 szédül n2t, n2 v n1n 
3. n1 szédül n2t, n2 v n1től 

szegez 
1. n1 szegez n2t 
2. n1 szegez n2t d 
3. n1 szegez n2t n3ra 
4. n1 szegez n2t n3vel <n3 – anyag> 
5. n1 szegez n2t n3vel <n3 – eszköz> 
6. n1 szegez n2t n3x2 
7. n1 szegez n3hoz n2t 
8. n1 szegez n3ra n2t 

szegeződik 
1. n1 szegeződik d 



2. n1 szegeződik n2ra 

szégyell 
1. n1 szégyell (azt) hogy s 
2. n1 szégyell conj s <conj – ha, (a)mikor> 
3. n1 szégyell magát 
4. n1 szégyell n2t 
5. n1 szégyell v# 

szégyenkezik 
1. n1 szégyenkezik magát 
2. n1 szégyenkezik n2 miatt 
3. n1 szégyenkezik v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 

szégyenlős 
1. n1 szégyenlős 
2. n1 szégyenlős a 
3. n1 szégyenlős a n2vel 
4. n1 szégyenlős a n2vel szemben 
5. n1 szégyenlős conj s <conj – ha, (a)mikor> 
6. n1nek szégyenlős n2vel szemben 

szégyenlősen 
1. n1 szégyenlősen conj s <conj – ha, (a)mikor> 

szekál 
1. n1 szekál n2t 
2. n1 szekál n2t n3 miatt 
3. n1 szekál n2t n3ért 

szel 
1. n1 szel n2t 
2. n1 szel n2t n3ból <n3 – élettelen> 
3. n1 szel n2t n3ra <n3 – többnyire darab, karika, …> 
4. n1 szel n2t n3ra <n3 – többnyire rész, szelet, …> 
5. n1 szel n2t n3ról <n3 – élettelen> 
6. n1 szel n2t n3vel <n3 – eszköz> 

7. n1 szel n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
8. n1 szel n4t n2ből n3vel 

szélesedik 
1. n1 szélesedik 

2. n1 szélesedik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 szélesedik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

szélesít 
1. n1 szélesít n2t 
2. n1 szélesít n2t n3ra 



3. n1 szélesít n2t n3vel 

szélesre tár 
1. n1 szélesre tár n2t 

szeletel 
1. n1 szeletel n2t 
2. n1 szeletel n2t n3ra <n3 – többnyire darab, karika, …> 
3. n1 szeletel n2t n3ra <n3 – többnyire rész, szelet, …> 
4. n1 szeletel n2t n3vel <n3 – eszköz> 

szembeállít 
1. n1 szembeállít n2t n3vel 
2. n1 szembeállít n2t n3vel || n1 v n2 és n3t (egymással) 

szembefordul 
1. n1 szembefordul n2vel 

szembejön 
1. n1 szembejön n2vel 

szembeszegez 
1. n1 szembeszegez n2t n3nek 

szembeszegül 
1. n1 szembeszegül n2vel 

szemlél 
1. n1 szemlél n2t 
2. n1 szemlél n2t a szemmel <a – más, …> 
3. n1 szemlél n2t d 
4. n1 szemlél n2t n3nek 
5. n1 szemlél n2t n3nek _a szemével <a – más, …> 
6. n1 szemlél n2t n3x 

szemrehányást tesz 
1. n1 szemrehányást tesz n2nek 
2. n1 szemrehányást tesz n3ért n2nek 

szemtelen 
1. n1 szemtelen 
2. n1 szemtelen a 
3. n1 szemtelen a n2vel 
4. n1 szemtelen a n2vel szemben 

szemtelenkedik 
1. n1 szemtelenkedik n2vel 
2. n1 szemtelenkedik n2vel szemben 



szemügyre vesz 
1. n1 szemügyre vesz n2t 

szentel 
1. n1 szentel n2t n3nek 
2. n1 szentel n3nek n2t 
3. n1 szentel n3ra n2t 

szenved 
1. n1 szenved 
2. n1 szenved n2 miatt <n2 – többnyire névm.> 
3. n1 szenved n2t 
4. n1 szenved n2től <n2 – ok> 
5. n1 szenved n2től <n2 – ok, fizikai állapot> 
6. n1 szenved n2ért <n2 – többnyire névm.> 

szerel 
1. n1 szerel n2t 
2. n1 szerel n2t bd 
3. n1 szerel n2t d 
4. n1 szerel n2t n3 mentén 
5. n1 szerel n2t n3n 
6. n1 szerel n2t n3n keresztül 
7. n1 szerel n2t n3n át 
8. n1 szerel n2t n3x1 
9. n1 szerel n2t n3x2 
10. n1 szerel n2t n3x3 
11. n3 szerel n1t 

szerencséje van 
1. n1nek szerencséje van 
2. n1nek szerencséje van n2ben 
3. n1nek szerencséje van n2vel 

szerencsétlenül jár 
1. n1 szerencsétlenül jár 

szerepel 
1. n1 szerepel 
2. n1 szerepel d 
3. n1 szerepel n2 előtt 
4. n1 szerepel n2 szerint 
5. n1 szerepel n2ben 
6. n1 szerepel n2ben <n2 – rádió, televízió, …> 
7. n1 szerepel n2n 
8. n1 szerepel n2nek _a szerepében 
9. n1 szerepel n2nek megfelelően 
10. n1 szerepel n2vel 



11. n1 szerepel n2x 
12. n1 szerepel n2x3 

szerepeltet 
1. n1 szerepeltet n2t n3x3 

szerepet játszik 
1. n1 a szerepet játszik n3ben 

szeret 
1. n1 szeret 
2. n1 szeret conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 
3. n1 szeret n2 
4. n1 szeret n2t 
5. n1 szeret n2t a n3ből <a n3 – teljes szívéből, teljes lelkéből> 
6. n1 szeret n2t a szerelemmel 
7. n1 szeret n2t n3 miatt <n3 – n2 tulajdonsága> 
8. n1 szeret n2t n3ben <n2 – n3 tulajdonsága> 
9. n1 szeret n2t n3ért <n3 – n2 tulajdonsága> 
10. n1 szeret v# 
11. n1 szeret v# || n1 v n (v#)a <néhány v# esetében> 

szerez 
1. n1 szerez n2t 
2. n1 szerez n2t ajándékba 
3. n1 szerez n2t d 
4. n1 szerez n2t emlékbe 
5. n1 szerez n2t emlékül 
6. n1 szerez n2t n3 részére 
7. n1 szerez n2t n3 számára 
8. n1 szerez n2t n3ben 
9. n1 szerez n2t n3ből 
10. n1 szerez n2t n3nek 
11. n1 szerez n2t n3től 
12. n1 szerez n2t n3x3 
13. n1 szerez n2t n3ért 

szerkeszt 
1. n1 szerkeszt n2t 

szert tesz 
1. n1 szert tesz n2ra 
2. n1 szert tesz n2ra d 
3. n1 szert tesz n2ra n3ből 
4. n1 szert tesz n2ra n3től 
5. n1 szert tesz n2ra n3x3 
6. n1 szert tesz n2ra n3ért 



szertefoszlik 
1. n1 szertefoszlik 
2. n1 szertefoszlik d 
3. n1 szertefoszlik n2től <n2 – ok> 
4. n1 szertefoszlik n2x3 

szervez 
1. n1 szervez n2t 
2. n1 szervez n2t n3 alapján 
3. n1 szervez n2t n3 szerint 
4. n1 szervez n2t n3be 
5. n1 szervez n2t n3ből 
6. n1 szervez n2t n3ra 
7. n1 szervez n2t n3ra alapozva 

szerveződik 
1. n1 szerveződik n2 szerint 
2. n1 szerveződik n2ra 

szét|bont 
1. n1 szét|bont n2t 
2. n1 szét|bont n2t n3ra 
3. n1 szét|bont n2t n3ról n3ra haladva 

szét|bontakoztat 
1. n1 szét|bontakoztat n2t 
2. n1 szét|bontakoztat n2t n3be 

szét|csurgat 
1. n1 szét|csurgat n2t 
2. n1 szét|csurgat n2t n3n 
3. n1 szét|csurgat n2t n3ra 

szét|csúszik 
1. n1 szét|csúszik 
2. n1 szét|csúszik n2be 
3. n1 szét|csúszik n2n 

szét|folyat 
1. n1 szét|folyat n2t 
2. n1 szét|folyat n2t n3n 
3. n1 szét|folyat n2t n3ra 

szét|fut 
1. n1 szét|fut 
2. n1 szét|fut d 
3. n1 szét|fut n2n 
4. n1 szét|fut n2x2 



szét|hullik 
1. n1 szét|hullik 
2. n1 szét|hullik n2ra 
3. n1 szét|hullik n2ra <n2 – darab, rész, …> 
4. n1 szét|hullik n2vé 

szét|lökdös 
1. n1 szét|lökdös n3t n2vel 

szét|marcangol 
1. n1 szét|marcangol n2t 

szét|mer 
1. n1 szét|mer n2t 
2. n1 szét|mer n2t n3be <n3 – többes> 
3. n1 szét|mer n2t n3nek 

szét|mér 
1. n1 szét|mér n2t 
2. n1 szét|mér n2t d 
3. n1 szét|mér n2t n3kbe 
4. n1 szét|mér n2t n3x3 

szét|nyílik 
1. n1 szét|nyílik 
2. n1 szét|nyílik n2től <n2 – ok> 

szét|nyit 
1. n1 szét|nyit n2t 

szét|olvad 
1. n1 szét|olvad 

szét|oszlik 
1. n1 szét|oszlik<n1 – többes v. gyűjtő> 
2. n1 szét|oszlik d 
3. n1 szét|oszlik n2be 
4. n1 szét|oszlik n2x2 

szét|oszt 
1. n1 szét|oszt n2t 
2. n1 szét|oszt n2t d 
3. n1 szét|oszt n2t n3 között 
4. n1 szét|oszt n2t n3 között <n3 – többes v. gyűjtő> 
5. n1 szét|oszt n2t n3 között <n3 – többes> 
6. n1 szét|oszt n3(k) között n2t 
7. n1 szét|oszt n3nek n2t 

szét|önt 



1. n1 szét|önt n2t 
2. n1 szét|önt n2t d 
3. n1 szét|önt n2t n3be <n3 – többes> 
4. n1 szét|önt n2t n3kbe 
5. n1 szét|önt n2t n3nek 
6. n1 szét|önt n2t n3x3 

szét|porlik 
1. n1 szét|porlik 
2. n1 szét|porlik n2ra 
3. n1 szét|porlik n2ra <n2 – darab, rész, …> 
4. n1 szét|porlik n2vé 

szét|pukkan 
1. n1 szét|pukkan 
2. n1 szét|pukkan d 
3. n1 szét|pukkan n2x3 

szét|reped 
1. n1 szét|reped 
2. n1 szét|reped n2x3 

szét|robban 
1. n1 szét|robban 
2. n1 szét|robban d 
3. n1 szét|robban n2től 
4. n1 szét|robban n2x3 

szét|robbant 
1. n1 szét|robbant n2t 
2. n1 szét|robbant n2t n3vel 

szét|rombol 
1. n1 szét|rombol n2t 
2. n1 szét|rombol n2t földig 

szét|roncsol 
1. n1 szét|roncsol n2t 
2. n1 szét|roncsol n2t d <d – fok, d – fok> 
3. n1 szét|roncsol n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
4. n1 szét|roncsol n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 szét|roncsol n2t n3ra 
6. n1 szét|roncsol n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

szét|szaggat 
1. n1 szét|szaggat n2t 
2. n1 szét|szaggat n2t n3ra 

szét|szalad 



1. n1 szét|szalad 
2. n1 szét|szalad d 
3. n1 szét|szalad n2n 
4. n1 szét|szalad n2x2 

szét|szed 
1. n1 szét|szed n2t 
2. n1 szét|szed n2t n3ra 
3. n1 szét|szed n2t n3ról n3ra haladva 

szét|szór 
1. n1 szét|szór n2t 
2. n1 szét|szór n2t d 
3. n1 szét|szór n2t n3be 
4. n1 szét|szór n2t n3kbe 
5. n1 szét|szór n2t n3n 
6. n1 szét|szór n2t n3ra 
7. n1 szét|szór n2t n3x3 

szét|tép 
1. n1 szét|tép n2t 
2. n1 szét|tép n2t n3ra 
3. n1 szét|tép n3vel n2t 

szét|tör 
1. n1 szét|tör n2t 
2. n1 szét|tör n2t d <d – fok, d – fok> 
3. n1 szét|tör n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
4. n1 szét|tör n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 szét|tör n2t n3ra 
6. n1 szét|tör n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

szét|válogat 
1. n1 szét|válogat n2t 

szét|zúz 
1. n1 szét|zúz n2t 
2. n1 szét|zúz n2t d <d – fok, d – fok> 
3. n1 szét|zúz n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
4. n1 szét|zúz n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 szét|zúz n2t n3ra 
6. n1 szét|zúz n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 

szétágazik 
1. n1 szétágazik 
2. n1 szétágazik (különböző irányokba) 
3. n1 szétágazik d 
4. n1 szétágazik n2be 



5. n1 szétágazik n2ből 
6. n1 szétágazik n2től 
7. n1 szétágazik n2x3 

szétbontakozik 
1. n1 szétbontakozik 
2. n1 szétbontakozik harcra 
3. n1 szétbontakozik n2ra 

szétdobál 
1. n1 szétdobál n2t 
2. n1 szétdobál n2t d 
3. n1 szétdobál n2t n3x3 

szétesik 
1. n1 szétesik 
2. n1 szétesik n2ra 
3. n1 szétesik n2ra <n2 – darab, rész, …> 
4. n1 szétesik n2vé 

5. n2nek _a ← n1j szétesik 

szétfolyik 
1. n1 szétfolyik 
2. n1 szétfolyik n2n 

szétfut 
1. n1 szétfut 
2. n1 szétfut (különböző irányokba) 
3. n1 szétfut n2ben 
4. n1 szétfut n2ből 
5. n1 szétfut n2n 
6. n1 szétfut n2től 

széthány 
1. n1 széthány n2t 
2. n1 széthány n2t d 
3. n1 széthány n2t n3x3 

széthúz 
1. n1 széthúz n2t 
2. n1 széthúz n2t <n2 – fűrész> 
3. n1 széthúz n2t n3be 
4. n1 széthúz n2t n3be <n3 – alakzat> 
5. n1 széthúz n2t n3ra <n3 – távolság> 
6. n1 széthúz n2t n3től n4ig 

széthúzódik 
1. n1 széthúzódik 



2. n1 széthúzódik n2be 
3. n1 széthúzódik n2ra <n2 – távolság> 
4. n1 széthúzódik n2től n3ig 

szétkapcsol 
1. n1 szétkapcsol n2t 

szétkapkod 
1. n1 szétkapkod n2t 

szétköltözik 
1. n1 szétköltözik<n1 – többes> 
2. n1 szétköltözik n2től, n1 és n2 v 

szétkürtöl 
1. n1 szétkürtöl n2t 
2. n1 szétkürtöl n2t n3nek 

szétlapít 
1. n1 szétlapít n2t 
2. n1 szétlapít n2t n3vel 

szétlő 
1. n1 szétlő n2t 
2. n1 szétlő n2t közvetlen közelről 
3. n1 szétlő n2t n3vel 

szétnyílik 
1. n1 szétnyílik 

szétnyit 
1. n1 szétnyit n2t 
2. n1 szétnyit n2t n3n 

szétnyom 
1. n1 szétnyom n2t 
2. n1 szétnyom n2t n3vel 
3. n1 szétnyom n3vel n2t 

szétömlik 
1. n1 szétömlik 
2. n1 szétömlik n2n 

szétrak 
1. n1 szétrak n2t 
2. n1 szétrak n2t d 
3. n1 szétrak n2t n3be 
4. n1 szétrak n2t n3n 
5. n1 szétrak n2t n3ra 



6. n1 szétrak n2t n3x3 

szétrámol 
1. n1 szétrámol n2t 
2. n1 szétrámol n2t n3be 
3. n1 szétrámol n2t n3n 
4. n1 szétrámol n2t n3ra 

szétrobban <’nagyon fáj’> 
1. n1 szétrobban <’nagyon fáj’><n1 – fej> 
2. n1 szétrobban <’nagyon fáj’> n2től <n2 – ok> 
3. n1j szétrobban <’nagyon fáj’> 

4. n2nek _a ← n2j szétrobban <’nagyon fáj’> 

szétrombol 
1. n1 szétrombol n2t 

szétszéled 
1. n1 szétszéled 
2. n1 szétszéled<n1 – többes v. gyűjtő> 
3. n1 szétszéled<n1 – többes> 
4. n1 szétszéled csatárláncba 
5. n1 szétszéled d 
6. n1 szétszéled n2be 
7. n1 szétszéled n2ben 
8. n1 szétszéled n2n 
9. n1 szétszéled n2x2 

szétszerel 
1. n1 szétszerel n2t 
2. n1 szétszerel n2t n3ra 
3. n1 szétszerel n2t n3ról n3ra haladva 

szétszór 
1. n1 szétszór n2t 
2. n1 szétszór n2t csatárláncba 
3. n1 szétszór n2t n3ben 
4. n1 szétszór n2t n3n 

szétszóródik 
1. n1 szétszóródik 
2. n1 szétszóródik csatárláncba 
3. n1 szétszóródik n2ben 
4. n1 szétszóródik n2n 

széttapos 
1. n1 széttapos n2t 
2. n1 széttapos n2t n3vel 



széttár 
1. n1 széttár n2t <n2 – n1 testrésze> 

szétterít 
1. n1 szétterít n2t 
2. n1 szétterít n2t n3n 
3. n1 szétterít n2t n3x3 

szétterjed 
1. n1 szétterjed 
2. n1 szétterjed d 
3. n1 szétterjed n2n 
4. n1 szétterjed n2x2 

széttesz 
1. n1 széttesz n2t 

széttördel 
1. n1 széttördel n2t 
2. n1 széttördel n2t n3ra 

szétválaszt 
1. n1 szétválaszt n2t 

szétválik 
1. n1 szétválik 

szétválik <utat engedve> 
1. n1 szétválik <utat engedve> 
2. n1 szétválik <utat engedve> n2 előtt 

szétver 
1. n1 szétver n2t 
2. n1 szétver n2t n3be 
3. n1 szétver n2t n3ra 
4. n1 szétver n2t n3vel 

szétvet 
1. n1 szétvet n2t 

szétzilál 
1. n1 szétzilál n2t 

szétzúz 
1. n1 szétzúz n2t 
2. n1 szétzúz n2t d <d, n3 – fok> 
3. n1 szétzúz n2t n3x <d, n3 – fok> 

szid 



1. n1 szid n2t 
2. n1 szid n2t n3 miatt 
3. n1 szid n2t n3vel 
4. n1 szid n2t n3ért 

szidalmaz 
1. n1 szidalmaz n2t 
2. n1 szidalmaz n2t n3vel 
3. n1 szidalmaz n2t n3ért 

szikrázik 
1. n1 szikrázik 
2. n1 szikrázik a színben 
3. n1 szikrázik egymásba a napfényben 
4. n1 szikrázik egymásba n2nek _a fényében 
5. n1 szikrázik n2nek _a színében 

szilárdan állva marad 
1. n1 szilárdan állva marad 

szilárdít 
1. n1 szilárdít n2t 
2. n1 szilárdít n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

szilárdul 
1. n1 szilárdul 
2. n1 szilárdul n2től <n2 – ok> 

szimatol 
1. n1 szimatol n2t 

szimplifikál 
1. n1 szimplifikál n2t 

színben van 
1. n1 a színben van 

színekben játszik 
1. n1 színekben játszik 

színre visz 
1. n1 színre visz n2t 

sziporkázik 
1. n1 sziporkázik 
2. n1 sziporkázik a színben 
3. n1 sziporkázik egymásba a napfényben 
4. n1 sziporkázik egymásba n2nek _a fényében 
5. n1 sziporkázik n2nek _a színében 



szít 
1. n1 szít n2t 
2. n1 szít n2t <n2 – az ember lelki, érzelmi állapota> 
3. n1 szít n2t n3ben 

szitál 
1. n1 szitál 
2. n1 szitál n3x2 
3. n1ből szitál n2 
4. n1ből szitál n2 n3x2 

szitkozódik 
1. n1 szitkozódik 
2. n1 szitkozódik d 
3. n1 szitkozódik n2vel 

szív 
1. n1 szív d 
2. n1 szív n2t 
3. n1 szív n2t d 
4. n1 szív n2t n3ra 
5. n1 szív n2t n3x1 
6. n1 szív n2t n3x2 
7. n1 szív n2x2 

szivattyúz 
1. n1 szivattyúz n2t 
2. n1 szivattyúz n2t n3be 
3. n1 szivattyúz n2t n3ből 
4. n1 szivattyúz n2t n3x1 

szívesebben <tesz vmit> 
1. n1 d v’ 
2. n1 d v’ mintsem s 

szívódik 
1. n1 szívódik n2be 

szó esik 
1. n1 szó esik d 
2. n1 szó esik n2ról 
3. n1 szó esik n2x3 

szó van 
1. n1ben szó van arról hogy s 
2. n1ben arról szó van hogy rel s 
3. n1ról szó van n2ben 

szóba hoz 



1. n1 szóba hoz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 szóba hoz (azt) hogy s 
3. n1 szóba hoz n2t 

szól 
1. n1 szól 
2. n1 szól (arról) hogy s 
3. n1 szól arról (hogy) rel s 
4. n1 szól n2hoz 
5. n1 szól n2hoz mit <d, n3 – mód> 
6. n1 szól n2ra 
7. n1 szól n2ról 
8. n1 szól n2t 
9. n1 szól n2t d 
10. n1 szól „s” 
11. n1 így szól „s” 

szól <’közöl’> 
1. n1 szól <’közöl’> n21 
2. n1 szól <’közöl’> n21 n3vel 
3. n1 szól <’közöl’> n2ról 
4. n1 szól <’közöl’> n3hoz 

szól <lőfegyver működik> 
1. n1 szól <lőfegyver működik> 

szolgál 
1. n1 szolgál 
2. n1 szolgál d 
3. n1 szolgál mint n2 
4. n1 szolgál n2 ként 
5. n1 szolgál n2 számára n3ul 
6. n1 szolgál n2 számára n3ul <n2 – személy> 
7. n1 szolgál n2knál 
8. n1 szolgál n2nek n3ul 
9. n1 szolgál n2nek n3ul <n2 – személy> 
10. n1 szolgál n2ra 
11. n1 szolgál n2t 
12. n1 szolgál n2t d <d, n3 – időtartam> 
13. n1 szolgál n2t n3vel 
14. n1 szolgál n2t n3x <d, n3 – időtartam> 
15. n1 szolgál n2ul 
16. n1 szolgál n2x3 

szolgálatot teljesít 
1. n1 szolgálatot teljesít 

szolgáltat 



1. n1 szolgáltat n2t 
2. n1 szolgáltat n2t n3x2 

szólít 
1. n1 szólít n2ben v# 
2. n1 szólít n2t 
3. n1 szólít n2t d 
4. n1 szólít n2t hogy s 
5. n1 szólít n2t n3be 
6. n1 szólít n2t n3ben 
7. n1 szólít n2t n3n <n3 – eszköz> 
8. n1 szólít n2t n3nek 
9. n1 szólít n2t n3ra 
10. n1 szólít n2t n3ra <n3 – cél> 
11. n1 szólít n2t n3x1 
12. n1 szólít n2t n3x2 
13. n1 arra szólít n2t hogy s 
14. n1 arra szólít n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében> 
15. n1v n2t n3jn 

szomjazik 
1. n1 szomjazik arra hogy s 
2. n1 szomjazik n2ra 

szomorkodik 
1. n1 szomorkodik 
2. n1 szomorkodik n2 után 

szopogat 
1. n1 szopogat n2t 
2. n1 szopogat n2t n3ra 
3. n1 szopogat n2t n3x1 

szoptat 
1. n1 szoptat 
2. n1 szoptat n2t 

szór 
1. n1 szór n2ra n3t 
2. n1 szór n2t 
3. n1 szór n2t d 
4. n1 szór n2t n3be 
5. n1 szór n2t n3kbe 
6. n1 szór n2t n3n 
7. n1 szór n2t n3nek 
8. n1 szór n2t n3ra 
9. n1 szór n2t n3ról 
10. n1 szór n2t n3vel 



11. n1 szór n2t n3x2 
12. n1 szór n2t n3x3 

szór <’elveszít’> 
1. n1 szór <’elveszít’> 
2. n1 szór <’elveszít’> n2t 
3. n1 szór <’elveszít’> n2t n3x3 

szórakozik 
1. n1 szórakozik 
2. n1 szórakozik magát n2n 
3. n1 szórakozik n2n 
4. n1 szórakozik n2vel 

szórakoztat 
1. n1 szórakoztat n2t 
2. n1 szórakoztat n2t n3vel 

szorgoskodik 
1. n1 szorgoskodik 
2. n1 szorgoskodik n2 körül 
3. n1 szorgoskodik n2x3 

szorít 
1. n1 szorít 
2. n1 szorít d 
3. n1 szorít n2jt 
4. n1 szorít n2t 
5. n1 szorít n2t (arra) hogy s 
6. n1 szorít n2t d 
7. n1 szorít n2t n (s)ra 
8. n1 szorít n2t n3 közé 
9. n1 szorít n2t n3be 
10. n1 szorít n2t n3hoz 
11. n1 szorít n2t n3jben 
12. n1 szorít n2t n3ról 
13. n1 szorít n2t n3vel 
14. n1 szorít n2t n3x2 
15. n1 szorít n2x3 
16. n1 szorít n3 közé n2t 
17. n1 szorít n3be n2t 

18. n1 szorít n3nek _a ← n2(j)t 

19. n1 szorít n3nek _a ← n2jt 

20. n1 szorít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 szerve v. testrésze> 

21. n1 szorít n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

22. n1 szorít n3nek _a ← n2jt d n2 – n3 testrésze 

23. n1nek _a ← n3jt szorít n2t 



szorítkozik 
1. n1 szorítkozik n2ra 

szóródik 
1. n1 szóródik 
2. n1 szóródik d 
3. n1 szóródik n2 alatt 
4. n1 szóródik n2be 
5. n1 szóródik n2ra 
6. n1 szóródik n2x1 
7. n1 szóródik n2x2 
8. n2 szóródik n1ra 

szorongat 
1. n1 szorongat n2t 
2. n1 szorongat n2t n3 közé 
3. n1 szorongat n2t n3jben 
4. n1 szorongat n2t n3vel 

5. n1 szorongat n3nek _a ← n2jt 

6. n1 szorongat n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 

szorosabbra fog 
1. n1 szorosabbra fog n2t 

szorosabbra húz 
1. n1 szorosabbra húz n2t 
2. n1 szorosabbra húz n2t <n2 – rögzítő eszköz> 
3. n1 szorosabbra húz n2t n3n <n3 – tárgy> 

szorosabbra köt 
1. n1 szorosabbra köt n2t <n2 – rögzítő eszköz> 
2. n1 szorosabbra köt n2t n3n <n3 – tárgy> 

szoroz 
1. n1 szoroz fejben 
2. n1 szoroz n2t 
3. n1 szoroz n2t n3vel 
4. n1 szoroz n2t n3vel fejben 
5. n1 szoroz n2vel 

szorul 
1. n1 szorul n2ra 
2. n1 szorul n2t n3hoz || n2 v n3hoz n1ben 

szorul 3. meg|szorít 
1. n1 szorul 3. meg|szorít n2 mellé 
2. n1 szorul 3. meg|szorít n2t n3vel 



szorul 3. szorít 
1. n1 szorul 3. szorít n2 mellé 
2. n1 szorul 3. szorít n2t n3vel 

szorulása van 
1. n2nek szorulása van 

sző 
1. n1 sző n2t 
2. n1 sző n2t n3ből 
3. n1 sző n2vel n3n 

szökdel 
1. n1 szökdel 
2. n1 szökdel n2n 

szökik 
1. n1 szökik 
2. n1 szökik d 
3. n1 szökik n2 elől 
4. n1 szökik n2n 
5. n1 szökik n2n keresztül 
6. n1 szökik n2n át 
7. n1 szökik n2től 
8. n1 szökik n2vel 
9. n1 szökik n2x1 
10. n1 szökik n2x2 
11. n1 szökik v# 

szökik <a szökőkút vize> 
1. n1 szökik <a szökőkút vize> 

szövetkezik 
1. n1 szövetkezik 
2. n1 szövetkezik n2vé 

szuggerál 
1. n1 szuggerál nebe (azt) hogy s 

szunnyad 
1. n1 szunnyad 

szúr 
1. n1 szúr 
2. n1 szúr n2jt n3n <n3 – statikus> 

3. n1 szúr n2nek _a ← n3jt 
4. n1 szúr n2t 
5. n1 szúr n2t n3be 
6. n1 szúr n2t n3vel 



7. n1 szúr n2t n3ért 

8. n1 szúr n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
9. n1 szúr n3nek _a n2jt || n3 v n2jt n1n 

10. n2nek _a ← n1j szúr 

szurkál 
1. n1 szurkál n2t 
2. n1 szurkál n2t n3vel 
3. n1 szurkál n2t n3ért 

szurkol 
1. n1 szurkol n2nek 
2. n1 szurkol n2ért 

szúrós pillantásokat vet 
1. n1 szúrós pillantásokat vet n2ra 

szúrós szemmel néz 
1. n1 szúrós szemmel néz n2t 

szűken mér 
1. n1 szűken mér n2t n3nek 

szűkít 
1. n1 szűkít n2t 

szűkölködik 
1. n1 szűkölködik 

szükség lesz <vkinek vmire> 
1. n2nek szükség lesz <vkinek vmire> n1ra hogy s 
2. n2nek szükség lesz <vkinek vmire> n2ra 

szüksége van <vmire> 
1. n1nek szüksége van <vmire> n2ra 

szükségessé válik <vkinek vmi> 
1. n2 számára szükségessé válik <vkinek vmi> hogy s 
2. n2 számára szükségessé válik <vkinek vmi> n1 

szűkül 
1. n1 szűkül n2vé 

szül 
1. n1 szül 
2. n1 szül n2t 

születik 
1. n1 születik 



2. n1 születik d 
3. n1 születik n2ben <n2 – hónap v. év> 
4. n1 születik n2jn <n2 – dátum> 

5. n1 születik n2nek _a ← n3jben <n3 – lélek, szív, agy, …> 
6. n1 születik n2x3 
7. n2ben n1(j) születik 
8. n2nek n1(j) születik 
9. n2nek n1j születik 

szűnik 
1. n1 szűnik 

szüntet 
1. n1 szüntet n2t 

szürcsöl 
1. n1 szürcsöl n2t 
2. n1 szürcsöl n2t n3ra 
3. n1 szürcsöl n2t n3x1 

szüretel 
1. n1 szüretel n2t 
2. n1 szüretel n2t n3nként <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 
3. n1 szüretel n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – termő terület> 
4. n1 szüretel n2t n3ról <n2 – többnyire mennyiség, n3 – területmérték> 

szűrődik 
1. n1 szűrődik d 
2. n1 szűrődik n2n 
3. n1 szűrődik n2n keresztül 
4. n1 szűrődik n2n át 
5. n1 szűrődik n2x1 
6. n1 szűrődik n2x2 

  



T 
táboroz 

1. n1 táboroz d 
2. n1 táboroz n2x3 
3. n1 táboroz n3x3 

tábort üt 
1. n1 tábort üt n2x3 

tagad 
1. n1 tagad (azt) hogy s 
2. n1 tagad hogy s 
3. n1 tagad n2t 

tágít 
1. n1 tágít 
2. n1 tágít n2t 
3. n1 tágít n2t n3ra 
4. n1 tágít n2t n3vel 
5. n1 tágít n2től 

tagol 
1. n1 tagol n2t n3be <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
2. n1 tagol n2t n3hoz <n3 – általában már az osztást megelőzően létezett> 
3. n1 tagol n2t n3ra <n3 – általában az osztás, a bontás eredménye> 

tagozódik 
1. n1 tagozódik n2 alapján <n2 – az osztályozás alapja> 
2. n1 tagozódik n2 szerint <n2 – az osztályozás alapja> 

tágra nyit 
1. n1 tágra nyit n2t 

tágul 
1. n1 tágul 
2. n1 tágul<n1 – lábbeli> 
3. n1 tágul n2 előtt 
4. n1 tágul széltében 

5. n1nek _a ← n2j tágul 

tágul <az ezt érzékelő mozgásban van> 
1. n1 tágul <az ezt érzékelő mozgásban van> 

tájékoztat 
1. n1 tájékoztat n2t (arról) hogy s 



2. n1 tájékoztat n2t n3ról 

tajtékzik 
1. n1 tajtékzik 
2. n1 tajtékzik d 
3. n1 tajtékzik n2x3 

takar 
1. n1 takar n2t 
2. n1 takar n2t n3 elől 
3. n1 takar n2t n3től 
4. n1 takar n2t n3vel 

5. n1 takar n3nek _a ← n2jt 

takarékoskodik 
1. n1 takarékoskodik 
2. n1 takarékoskodik n2n 
3. n1 takarékoskodik n2vel 

takarít 
1. n1 takarít n2ben 
2. n1 takarít n2t 
3. n1 takarít n2t n3től <v n3> 
4. n1 takarít n2t n3vel 
5. n1 takarít n2t n3vel <n3 – anyag> 
6. n1 takarít n2t n3vel <n3 – eszköz> 
7. n1 takarít n2t után 
8. n1 takarít n3t n2ról 

takarodik 
1. n1 takarodik 
2. n1 takarodik d 
3. n1 takarodik n2ra <n2, v# – cél> 
4. n1 takarodik n2x1 
5. n1 takarodik n2x2 
6. n1 takarodik v# <n2, v# – cél> 

takarózik 
1. n1 takarózik 
2. n1 takarózik d 
3. n1 takarózik magát 
4. n1 takarózik magát n2ig 
5. n1 takarózik magát n2vel 
6. n1 takarózik n2ig 
7. n1 takarózik n2vel 

talál 
1. n1 talál 



2. n1 talál d 
3. n1 talál n2be 
4. n1 talál n2be n3vel 
5. n1 talál n2ra 
6. n1 talál n2ra d 
7. n1 talál n2ra n3ben 
8. n1 talál n2ra n3x3 
9. n1 talál n2t 
10. n1 talál n2t (arra) hogy s 
11. n1 talál n2t <az ütés érintőleges v. az ütés helyét felületként értelmezzük> 
12. n1 talál n2t a nek 
13. n1 talál n2t a nek || n1 v corr s (a ) <néhány a esetében> 
14. n1 talál n2t a nek <többnyire kérdő mondatokban, a milyen névmással> 
15. n1 talál n2t d 
16. n1 talál n2t d 
17. n1 talál n2t n3 számára 
18. n1 talál n2t n3be 
19. n1 talál n2t n3ben 
20. n1 talál n2t n3hoz 
21. n1 talál n2t n3n 

22. n1 talál n2t n3n || n1 v n2nek _a ← n3jt 
23. n1 talál n2t n3nek 
24. n1 talál n2t n3ra 
25. n1 talál n2t n3vel 
26. n1 talál n2t n3x 
27. n1 talál n2t n3x3 
28. n1 talál n2vel d 
29. n1 talál n2vel n3x3 
30. n1 talál n2x2 
31. n1 talál n2x2 n3vel 
32. n1 talál n3hoz illő n2t 

33. n1 talál n3nek _a ← n2jt 

34. n1 talál n3nek _a ← n2jt <az ütés érintőleges v. az ütés helyét felületként 
értelmezzük> 

35. n1 talál n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 ruhadarabja v. testrésze> 

36. n1 talál n3nek _a ← n2jt n4vel 

37. n1 talál n3nek _a → n2jt 
38. n1 talál n3nek _a sínéhez illő n2t 
39. n1 talál n3nek való n2t 
40. n1 talál n3t n2be 
41. n1 talál n3t n2be <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
42. n1 talál n3t n2be n4vel 
43. n1 talál n3t n2jn 
44. n1 talál n3t n2jn <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
45. n1 talál n3t n2jn n4vel 



46. n1 talál n3t n2n <az ütés egyenes irányú v. az ütés helyét pontszerű felületként 
értelmezzük> 
47. n1 talál úgy hogy s 
48. n1 v#3 n3ben 
49. n1v n2t 
50. n2 talál n1t 

tálal 
1. n1 tálal n2t 
2. n1 tálal n2t <n2 – reggeli, ebéd, vacsora…> 
3. n1 tálal n2t d 
4. n1 tálal n2t n3be 
5. n1 tálal n2t n3nek 
6. n1 tálal n2t n3ra 
7. n1 tálal n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
8. n1 tálal n2t n3x3 

9. n1 tálal n3nek _a ← n2jt 

talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> 
1. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t 
2. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t d 
3. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t d <n3, d – állapot> 
4. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3 közben <n3 – elfoglaltság> 
5. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3 között <n3, d – állapot> 
6. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3ben 
7. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3ben <n3, d – állapot> 
8. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3n <n3, d – állapot> 
9. n1 talál <vkit vhol v. vmilyen állapotban> n2t n3x3 

találgat 
1. n1 találgat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 találgat (azt) (hogy) rel s n3ból 
3. n1 találgat hogy s 
4. n1 találgat hogy s n3ból 
5. n1 találgat n2t 
6. n1 találgat n2t n3ból 

7. n1nek _a ← n3j találgat (azt) (hogy) rel s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

8. n1nek _a ← n3j találgat (azt) hogy s <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

9. n1nek _a ← n3j találgat n2t <n3 – előérzet, szív, ösztön, …> 

találja magát 
1. n1 találja magát hogy s 

találkozgat 
1. n1 találkozgat<n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
2. n1 találkozgat d <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
3. n1 találkozgat n2vel 
4. n1 találkozgat n2vel || n1 és n2 v 



5. n1 találkozgat n2x3 <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 

találkozik 
1. n1 találkozik 
2. n1 találkozik<n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
3. n1 találkozik<n1 – többes> 
4. n1 találkozik d <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
5. n1 találkozik n2vel 
6. n1 találkozik n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 találkozik n2vel d 
8. n1 találkozik n2vel n3x3 
9. n1 találkozik n2x3 <n1 – gyűjtőnév v. tb.> 
10. n1 találkozik n2x3 <n1 – többes> 

11. n1nek _a ← n2j találkozik 

12. n1nek _a ← n2j találkozik<n2 – tekintet, pillantás, …> 
13. n2 találkozik magát n1vel 
14. n2 találkozik n1vel 
15. ~ n2 találkozik magát n1vel 
16. ~ n2 találkozik n1vel 

találkozik <’összeér’> 
1. n1j találkozik <’összeér’><n1 – kéz, ujj, arc, ajak, …> 

tálaltat 
1. n1 tálaltat n2t 
2. n1 tálaltat n2t d 
3. n1 tálaltat n2t n3ra <n2 – étel, fogás, n3 – étkezés> 
4. n1 tálaltat n2t n3x3 

tálalva van 
1. n1 tálalva van 

talpal 
1. n1 talpal 
2. n1 talpal n3t 

talpon van 
1. n1 talpon van 

talpra áll 
1. n1 talpra áll 

talpra állít 
1. n1 talpra állít n2t 

talpra segít 
1. n1 talpra segít n2t 

támad 



1. n1 támad 
2. n1 támad d 
3. n1 támad n2 ellen 
4. n1 támad n2ben 

5. n1 támad n2nek _a ← n3jben <n3 – lélek, szív, agy, …> 
6. n1 támad n2ra 
7. n1 támad n2ra n3 miatt 
8. n1 támad n2ra n3ért 
9. n1 támad n2t 
10. n1 támad n2től 
11. n1 támad n2x3 

12. n2 támad n1nek _a ← n3jn 
13. n2ben n1(j) támad 

14. n2j támad n1nek _a ← n3jn 

15. n2nek ← n1j támad 
16. n2nek n1(j) támad 
17. n2nek n1j támad 

támadásban van 
1. n1 támadásban van 

támadást indít 
1. n1 támadást indít n2 ellen 

támaszkodik 
1. n1 támaszkodik magát 
2. n1 támaszkodik magát n2nek 
3. n1 támaszkodik n2hoz 
4. n1 támaszkodik n2nek 
5. n1 támaszkodik n2ra 
6. n1 támaszkodik n3jvel n2hoz 
7. n1 támaszkodik n3jvel n2nek 

8. n1 támaszkodik n3jvel n2nek || n1nek _a ← n3j v n2nek 
9. n1 támaszkodik n3jvel n2nek <n3 – n1 testrésze> 

támaszt 
1. n1 támaszt n2t 
2. n1 támaszt n2t n3vel 
3. n1 támaszt n2t n3vel szemben 
4. n1 támaszt n2t n3vel szemben <n2 – többnyire követelmények> 
5. n1 támaszt n3jt n2hoz 
6. n1 támaszt n3jt n2nek 
7. n2 támaszt n1t 

támogat 
1. n1 támogat n2t 
2. n1 támogat n2t d 
3. n1 támogat n2t n3jnél fogva 



4. n1 támogat n2t n3vel 

tanácskozik 
1. n1 tanácskozik n2t 
2. n1 tanácskozik n2t n3vel 

tanácsol 
1. n1 (azt) tanácsol hogy s 
2. n1 tanácsol (azt) hogy s 
3. n1 tanácsol (azt) hogy s n3nek 
4. n1 tanácsol n2nek (azt) (hogy) s 
5. n1 tanácsol n2nek (azt) (hogy) s || n1 v n (s)t n2nek 
6. n1 tanácsol n2t 
7. n1 tanácsol n2t n3nek 

tanácsot kér 
1. n1 tanácsot kér 
2. n1 tanácsot kér n2vel kapcsolatban 
3. n1 tanácsot kér n2vel kapcsolatban n3tól 

tanakodik 
1. n1 tanakodik (azon) (hogy) rel s 

táncol 
1. n1 táncol 
2. n1 táncol d 
3. n1 táncol n2ben 

4. n1 táncol n2jt n3n’ n1nek _a ← n2j v n3n 
5. n1 táncol n2n 
6. n1 táncol n2t 
7. n1 táncol n2vel 
8. n1 táncol n2vel || n1 és n2 v (egymással) 
9. n1 táncol n2x3 

táncol <népi táncot> 
1. n1 táncol <népi táncot> 
2. n1 táncol <népi táncot> d 
3. n1 táncol <népi táncot> n2x3 
4. n1 a n2t táncol <népi táncot> 

táncot jár 
1. n1 táncot jár 
2. n1 a táncot jár 

tanít 
1. n1 tanít (azt) hogy s 
2. n1 tanít n2t 
3. n1 tanít n2t (arra) hogy s 



4. n1 tanít n2t arra hogy s 
5. n1 tanít n2t d 
6. n1 tanít n2t n3ből 
7. n1 tanít n2t n3ra 
8. n1 tanít n2t n3x3 
9. n1 tanít n2t v# 
10. n1 tanít n2t v# || n1 v (arra) hogy s (v#) 
11. n1 tanít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
12. n1 tanít n2t v# || n1 v n2t nra <néhány v# esetében> 
13. n1 tanít n3t n2nek 

tanít <megbüntet> 
1. n1 tanít <megbüntet> n2t 

taníttat 
1. n1 taníttat 1 n3x2 n2t 
2. n1 taníttat 1 n3x3 n2t 
3. n1 taníttat n2t 

tántorog 
1. n1 tántorog 
2. n1 tántorog a lábán 
3. n1 tántorog d1 d2 
4. n1 tántorog n2t, n2 v n1ben 
5. n1 tántorog n2t, n2 v n1n 
6. n1 tántorog n2t, n2 v n1től 

tanul 
1. n1 tanul 
2. n1 tanul d 
3. n1 tanul d <d – mód v. minőség> 
4. n1 tanul d3 
5. n1 tanul n2ben 
6. n1 tanul n2ből 
7. n1 tanul n2ből <n2 – tankönyv> 
8. n1 tanul n2ből d <n2 – tantárgy, d, n3 – a tanulás minősége> 
9. n1 tanul n2ből n3ra <n2 – tantárgy, d, n3 – a tanulás minősége> 
10. n1 tanul n2n 
11. n1 tanul n2nek <n2 – szakma> 
12. n1 tanul n2nál 
13. n1 tanul n2nél 
14. n1 tanul n2t 
15. n1 tanul n2t n3ben 
16. n1 tanul n2t n3ből <n3 – tantárgy> 
17. n1 tanul n2t n3n 
18. n1 tanul n2t n3től 
19. n1 tanul n2től 
20. n1 tanul n2x3 



21. n1 tanul v# 
22. n1 tanul v# || n1 v n (v#)t 
23. n1 tanul v# || n1 v n (v#)t <néhány v# esetében> 

tanulmányoz 
1. n1 tanulmányoz n2t 

tanúságot tesz 
1. n1 tanúságot tesz n2ról 

tanúsít 
1. n1 tanúsít n2t 

tapad 
1. n1 tapad n2hoz 
2. n1 tapad n2ra 
3. n1 tapad n2ra n3vel 

tapasztal 
1. n1 tapasztal n2t 

táplál 
1. n1 táplál n2t 
2. n1 táplál n2t n3ben <n3 – lélek, szív, maga, …> 

tapos 
1. n1 tapos n2t 

tapsol 
1. n 1 tapsol 
2. n1 tapsol 
3. n1 tapsol n2nek 

tár 
1. n1 tár n2t 
2. n1 tár n2t n3 előtt 
3. n1 tár n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 
4. n1 tár n2t n3vel 
5. n1 n2t n3nek 

tárgyal 
1. n1 tárgyal (azt) (hogy) rel s 
2. n1 tárgyal (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 tárgyal (azt) (hogy) rel s n3x3 
4. n1 tárgyal (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 tárgyal<n1 – többes> 
6. n1 tárgyal arról hogy s 
7. n1 tárgyal egymással <n1 – többes> 
8. n1 tárgyal hogy s n3vel 



9. n1 tárgyal hogy s n3x3 
10. n1 tárgyal n2ról 
11. n1 tárgyal n2t 
12. n1 tárgyal n2t n3 szerint 
13. n1 tárgyal n2t n3n 
14. n1 tárgyal n2t n3vel 
15. n1 tárgyal n2t n3x3 
16. n1 tárgyal n2vel 
17. n1 tárgyal n2vel || n1 és n2 v 
18. n1 tárgyal n2vel || n1 és n2 v egymással 

<vminek a> tárgyává tesz 
1. n1 n3nek _a <vminek a> tárgyává tesz n2t 

társalog 
1. n1 társalog<n1 – többnyire többes> 
2. n1 társalog a témáról 
3. n1 társalog d <d, n2 – egy nyelv neve> 
4. n1 társalog n2ben <d, n2 – egy nyelv neve> 
5. n1 társalog n2vel 
6. n1 társalog n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 társalog n2vel a témáról 
8. n1 társalog n2vel n3ról 
9. n1 társalog n3ról 

társít 
1. n1 társít n2t <n2 – többes> 
2. n1 társít n2t n3vel 
3. n1 társít n2t n3vel n4 alapján 
4. n1 társít n2t n4 alapján 

tart 
1. mit tart s <s – kérdő> 
2. n1 tart 
3. n1 tart (attól) (hogy) s 
4. n1 tart (attól) hogy s 
5. n1 tart (azt) hogy s 
6. n1 tart attól hogy s 
7. n1 tart azt hogy s 
8. n1 tart d 
9. n1 tart d <d, n2 – idő> 
10. n1 tart d n2t 
11. n1 tart d n2t <d – itt, ott> 
12. n1 tart d n2t n3ra <n3 – időtartam> 
13. n1 tart d n3ra <n3 – cél> 
14. n1 tart hogy <s – közbevetett> 
15. n1 tart magának n2t 
16. n1 tart magánál n2t 



17. n1 tart magát 
18. n1 tart magát d 
19. n1 tart magát n2x3 
20. n1 tart n2 mellett 
21. n1 tart n2 mögött 
22. n1 tart n2ben 
23. n1 tart n2ig 
24. n1 tart n2ig <d, n2 – idő> 
25. n1 tart n2j 
26. n1 tart n2j <d, n2 – idő> 
27. n1 tart n2n 
28. n1 tart n2nek (azt) hogy s 
29. n1 tart n2nál 
30. n1 tart n2nál n3ből 
31. n1 tart n2t 
32. n1 tart n2t a nek 

33. n1 tart n2t a nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

34. n1 tart n2t a nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 
35. n1 tart n2t d 
36. n1 tart n2t d n3 számára 
37. n1 tart n2t d n3nek 
38. n1 tart n2t d v# 
39. n1 tart n2t d v# || n1 v n2t d (v#)ra <néhány v# esetében> 
40. n1 tart n2t n3 előtt 
41. n1 tart n2t n3ben 
42. n1 tart n2t n3ben <n3 – fej, emlékezet, ész, …> 
43. n1 tart n2t n3ben <n3 – kéz, mancs, ujj, fog, …> 
44. n1 tart n2t n3ben <n3 – titok, …> 
45. n1 tart n2t n3ből 
46. n1 tart n2t n3jnél fogva 
47. n1 tart n2t n3n 
48. n1 tart n2t n3nek 

49. n1 tart n2t n3nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

50. n1 tart n2t n3nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó 
tulajdonság> 
51. n1 tart n2t n3nál 
52. n1 tart n2t n3től 
53. n1 tart n2t n3vel 
54. n1 tart n2t n3vel <n3 – kéz, mancs, ujj, fog, …> 
55. n1 tart n2t n3x3 
56. n1 tart n2től 
57. n1 tart n2x2 
58. n1 tart n2x3 
59. n1 tart n3n n2t 
60. n1 tart n4x3 n2t n3ra <n3 – időtartam> 
61. n1 tart úgy hogy s 
62. n1 tart „s” 



63. n2 tart n1t 
64. n2 tart n1t <n2 – az, amivel vmit vmihez erősítenek> 

65. n2nek _a ← n1j tart magát 
66. n3 tart 1nt a nek 
67. n3 tart n1t a nek || n3 v azt hogy s (n1 cop a, n) 
68. n3 tart n1t a nek || n3 v úgy hogy s (n1 cop a, n) 
69. n3 tart n1t n2nek 
70. n3 tart n1t n2nek || n3 v azt hogy s (n1 cop a, n) 
71. n3 tart n1t n2nek || n3 v úgy hogy s (n1 cop a, n) 

tart <okozza, hogy vki v. vmi vmilyen állapotban legyen> 
1. n1 tart <okozza, hogy vki v. vmi vmilyen állapotban legyen> n2t d 
2. n1 tart <okozza, hogy vki v. vmi vmilyen állapotban legyen> n2t n3 alatt 
3. n1 tart <okozza, hogy vki v. vmi vmilyen állapotban legyen> n2t n3ben 
4. n1 tart <okozza, hogy vki v. vmi vmilyen állapotban legyen> n2t n3n 

tartalékol 
1. n1 tartalékol n2t 
2. n1 tartalékol n2t n3 számára 
3. n1 tartalékol n2t n3nek 
4. n1 tartalékol n2t n3ra 
5. n1 tartalékol n2t n3ra <n3 – idény> 

tartalmaz 
1. n1 tartalmaz magában n2t 
2. n1 tartalmaz n2t 

tartja magát 
1. n1 tartja magát 

tartogat 
1. n1 tartogat n2t 
2. n1 tartogat n2t n3 számára 
3. n1 tartogat n2t n3nek 
4. n1 tartogat n2t n3ra 

tartozik 
1. n1 tartozik n2 közé 
2. n1 tartozik n2be 
3. n1 tartozik n2hoz 
4. n1 tartozik n2k közé 
5. n1vel tartozik n2 
6. n1vel tartozik n2 n3ért 
7. n2 tartozik n1vel 

tartózkodik 
1. n1 tartózkodik a d 
2. n1 tartózkodik a n2x3 



3. n1 tartózkodik d 
4. n1 tartózkodik n2x3 

tartóztat 
1. n1 tartóztat n2t 
2. n1 tartóztat n2t n3jnál fogva 
3. n1 tartóztat n2t n3vel 

tárul 
1. n1 tárul n2 elé 
2. n1 tárul n2 előtt 

taszít 
1. n1 taszít n2t 
2. n1 taszít n2t d 
3. n1 taszít n2t n3be 
4. n1 taszít n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
5. n1 taszít n2t n3től 
6. n1 taszít n2t n3vel 

7. n1 taszít n2t n3vel || n1nek _a ← n3j v n2t 
8. n1 taszít n2t n3x2 
9. n1 taszít n3be n2t 

tát 
1. n1 tát n2t 
2. n1 tát n2t n3től <n2 – szem, száj, n3 – ok> 

tátva marad 
1. n1 tátva marad n2től <n2 – ok> 

távolabb visz 
1. n1 távolabb visz n2t n3től 
2. n1 távolabb visz n2t n3x2 

távolít 
1. n1 távolít n2t 
2. n1 távolít n2t n3x2 
3. n1 távolít n3től 

távolodik 
1. n1 távolodik 
2. n1 távolodik<n1 – többes> 
3. n1 távolodik d 
4. n1 távolodik d <az észlelő mozgásban van> 
5. n1 távolodik n2nek _a környékéről 
6. n1 távolodik n2től 
7. n1 távolodik n2x2 
8. n1 távolodik n2x2 <az észlelő mozgásban van> 



távol tartja magát 
1. n1 távol tartja magát 

távozik 
1. n1 távozik 
2. n1 távozik # <néhány v# esetében> 
3. n1 távozik<n1 – többes v. gyűjtő> 
4. n1 távozik d 
5. n1 távozik n2be 
6. n1 távozik n2ből 
7. n1 távozik n2n 
8. n1 távozik n2n keresztül 
9. n1 távozik n2n át 
10. n1 távozik n2ra <n2 – cél> 
11. n1 távozik n2ról 
12. n1 távozik n2x1 
13. n1 távozik n2x2 
14. n1 távozik n2ért <n2 – cél> 
15. n1 távozik v# || n1 v n (v#)ra 

16. n3nek _a ← n2jról távozik n1 

téblábol 
1. n1 téblábol 
2. n1 téblábol d 
3. n1 téblábol n2x3 

tegez 
1. n1 tegez n2t 

teker 
1. n1 teker n2t 
2. n1 teker n2t n3 köré 
3. n1 teker n2t n3be 
4. n1 teker n2t n3be <n3 – n2 alakja> 
5. n1 teker n2t n3ra 

tekereg 
1. n1 tekereg 
2. n1 tekereg d 
3. n1 tekereg n2n 
4. n1 tekereg n2n át 
5. n1 tekereg n2x3 

tekerget 
1. n1 tekerget n2t 

tekergőzik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve halad> 



1. n1 tekergőzik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve 
halad> n2k között 
2. n1 tekergőzik <cikcakkban, a mozgást akadályozó tárgyak között, ezeket kerülgetve 
halad> n2n át 

tekint 
1. n1 tekint 
2. n1 tekint (azt) (hogy) rel s 
3. n1 tekint a n2vel <n2 – szem, …> 
4. n1 tekint arra hogy s 
5. n1 tekint d 
6. n1 tekint n2be 
7. n1 tekint n2be <n2 – tükröző felület> 
8. n1 tekint n2n <n2 – optikai készülék> 
9. n1 tekint n2n/v n2be 
10. n1 tekint n2ra 
11. n1 tekint n2t 
12. n1 tekint n2t n3nek 
13. n1 tekint n2x1 
14. n1 tekint n2x2 

15. n1 tekint n3nek _a ← n2jbe 

16. n1 tekint n3nek _a ← n2jbe <n2 – n3 testrésze> 
17. n1 tekint s <s – kérdő> 
18. n1 tekint v 

tekint <úgy értelmez, mint …> 
1. n1 tekint <úgy értelmez, mint …> n2t d 
2. n1 tekint <úgy értelmez, mint …> n2t n3nek 

tekintettel van 
1. n1 tekintettel van arra hogy s 

tekintettel van <vmire> 
1. n1 tekintettel van <vmire> n2ra 

tekintget 
1. n1 tekintget 
2. n1 tekintget n2ben 
3. n1 tekintget n2n 
4. n1 tekintget n2ra 
5. n1 vd 

tékozol 
1. n1 tékozol n2t 

tele|dobál 
1. n1 tele|dobál n2t 
2. n1 tele|dobál n2t n3vel 



tele|szór 
1. n1 tele|szór n2t 
2. n1 tele|szór n2t n3vel 

tele|tölt 
1. n1 tele|tölt n2t 

tele|töm 
1. n1 tele|töm n2t 
2. n1 tele|töm n2t n3vel 

tele|tömi a fejét <vkinek> 
1. n1 tele|tömi a fejét <vkinek> n2nek _a 
2. n1 n2nek _a tele|tömi a fejét <vkinek> n3vel 

tele|zsúfol 
1. n1 tele|zsúfol n2t 

teledobál 
1. n1 teledobál n2t 
2. n1 teledobál n2t n3vel 

telefonál 
1. n1 telefonál 
2. n1 telefonál d 
3. n1 telefonál hogy s 
4. n1 telefonál n2nek 
5. n1 telefonál n2x1 
6. n1 telefonál n2x2 

telefüstöl 
1. n1 telefüstöl n2t 

telehány 
1. n1 telehány n2t 
2. n1 telehány n2t n3vel 

telehint 
1. n1 telehint n2t 
2. n1 telehint n2t n3vel 

teleír 
1. n1 teleír n2t 
2. n1 teleír n2t n3vel 

telepedik 
1. n1 telepedik 
2. n1 telepedik d 
3. n1 telepedik n2ra 



4. n1 telepedik n2x2 

telepít 
1. n1 telepít n2t 
2. n1 telepít n2t d 
3. n1 telepít n2t n3 alá 
4. n1 telepít n2t n3ra 
5. n1 telepít n2t n3x2 
6. n1 telepít n2t n3x3 

teleragaszt 
1. n1 teleragaszt n2t 
2. n1 teleragaszt n2t n3vel 

telerak 
1. n1 telerak n2t 
2. n1 telerak n2t n3vel 
3. n1 telerak n2t n3vel <n3 függőleges helyzetű> 
4. n1 telerak n3vel n2t 

teleszív 
1. n1 teleszív n3jt n2vel 

teleszór 
1. n1 teleszór n2t 
2. n1 teleszór n2t n3vel 

teletölt 
1. n1 teletölt n2t n3vel <n2 – tartály, n3 – folyadék, n2 egészen tele van> 
2. n1 teletölt n3vel n2t 

teletöm 
1. n1 teletöm n2t 
2. n1 teletöm n2t n3vel 

telik 
1. n1 telik 
2. n1 telik d <d, n2 – mód> 
3. n1 telik n2 óta 
4. n1 telik n2től kezdve 
5. n1 telik n2x <d, n2 – mód> 

teljesedik 
1. n1 teljesedik 

teljesít 
1. n1 teljesít n2t 

teljesül 



1. n1 teljesül 

temet 
1. n1 temet d2 n2t 
2. n1 temet d3 n2t 
3. n1 temet n2t 
4. n1 temet n3x2 n2t 
5. n1 temet n3x3 n2t 

ténfereg 
1. n1 ténfereg 
2. n1 ténfereg d 
3. n1 ténfereg n2x3 

tenyészt 
1. n1 tenyészt n2t 
2. n1 tenyészt n2t n3ben 
3. n1 tenyészt n2t n3n 

tép 
1. n1 tép n2t 
2. n1 tép n2t n3ra 
3. n1 tép n2t n3ról 
4. n1 tép n2t n3x1 
5. n1 tép n3vel n2t 

tépdes 
1. n1 tépdes n2t 
2. n1 tépdes n2t n3jnél fogva 
3. n1 tépdes n2t n3ról 
4. n1 tépdes n2t n3vel 

tépked 
1. n1 tépked n2t 
2. n1 tépked n2t n3jvel 

3. n1 tépked n3nek _a ← n2jt 

4. n1 tépked n3nek _a ← n2jt <n3 – élőlény, n2 n3 testrésze – haj, hajfürt, szakáll, 
szőr, …> 

tér 
1. n1 tér 
2. n1 tér a n2ra 
3. n1 tér d 
4. n1 tér n2ra 
5. n1 tér n2ról n3ra 
6. n1 tér n2x1 
7. n1 tér n2x2 



térdel 
1. n1 térdel 

terebélyesedik 
1. n1 terebélyesedik 

2. n1 terebélyesedik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 terebélyesedik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

tereferél 
1. n1 tereferél 
2. n1 tereferél n2ról 
3. n1 tereferél n2vel 
4. n1 tereferél n2vel || n1 és n2 v 

tereget 
1. n1 tereget n2t 
2. n1 tereget n2t d 
3. n1 tereget n2t n3x2 
4. n1 tereget n2t n3x3 

terel 
1. n1 terel n2t 
2. n1 terel n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
3. n1 terel n2t d 
4. n1 terel n2t n3 felé 
5. n1 terel n2t n3be 
6. n1 terel n2t n3ben 
7. n1 terel n2t n3n 
8. n1 terel n2t n3n keresztül 
9. n1 terel n2t n3n át 
10. n1 terel n2t n3ra 
11. n1 terel n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
12. n1 terel n2t n3x1 
13. n1 terel n2t n3x2 
14. n1 terel n2t n3x3 
15. n1 terel n2t v# 

terelget 
1. n1 terelget n2t 
2. n1 terelget n2t d 
3. n1 terelget n2t n3ben 
4. n1 terelget n2t n3n 
5. n1 terelget n2t n3n keresztül 
6. n1 terelget n2t n3n át 
7. n1 terelget n2t n3x1 
8. n1 terelget n2t n3x2 

terelődik 



1. n1 terelődik n2ra 
2. n1 terelődik n2ról n3ra 

terem 
1. n1 terem 
2. n1 terem d 
3. n1 terem n2t 
4. n1 terem n2x3 

<ott> terem 
1. n1 <ott> terem d 
2. n1 <ott> terem magát d 
3. n1 <ott> terem magát n2x3 
4. n1 <ott> terem n2x3 

teremt 
1. n1 teremt 
2. n1 teremt magát 
3. n1 teremt n2t 
4. n1 teremt n2t n3 számára 
5. n1 teremt n2t n3ben 
6. n1 teremt n2t n3ből 
7. n1 teremt n2t n3nek 
8. n1 teremt n2t n3x3 

teremtődik 
1. n1 teremtődik 

terhel 
1. n1 terhel n2t 
2. n1 terhel n2t <n2 – szív, lélek, lekiismeret, …> 
3. n1 terhel n2t n3vel 

terít 
1. n1 terít n2t 
2. n1 terít n2t hanyatt 
3. n1 terít n2t hasra 
4. n1 terít n2t n3ra 
5. n1 terít n2t n3vel 
6. n1 terít n2t n3x2 

7. n1 terít n3nek _a ← n2jt 

térít 
1. n1 térít a n3ra n2t 
2. n1 térít n2t d 
3. n1 térít n2t n3 felé 
4. n1 térít n2t n3be 
5. n1 térít n2t n3ra 



6. n1 térít n2t n3x2 

terjed 
1. n1 terjed 
2. n1 terjed d 
3. n1 terjed d <d, n2 – idő> 
4. n1 terjed n2 alatt <d, n2 – idő> 
5. n1 terjed n2 mentén 
6. n1 terjed n2ben 
7. n1 terjed n2ben <n2 – példány, másolat, …> 
8. n1 terjed n2n 
9. n1 terjed n2n keresztül 
10. n1 terjed n2n át 
11. n1 terjed n2x1 
12. n1 terjed n2x2 
13. n1 terjed n2x3 

terjeng 
1. n1 terjeng 
2. n1 terjeng d 
3. n1 terjeng egymást n2ben 
4. n1 terjeng n2ben 
5. n1 terjeng n2n 
6. n1 terjeng n2n <n2 – hely> 
7. n1 terjeng n2x1 
8. n1 terjeng n2x1 n3y2 
9. n1 terjeng n2x2 
10. n1 terjeng n2x3 

terjeszt 
1. n1 terjeszt n2t 
2. n1 terjeszt n2t n3 elé 
3. n1 terjeszt n2t n3ben 
4. n1 terjeszt n3ra n2t 

termel 
1. n1 termel 
2. n1 termel n2t 
3. n1 termel n2t d 
4. n1 termel n2t n3ben 
5. n1 termel n2t n3ből 
6. n1 termel n2t n3ből <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
7. n1 termel n2t n3n 
8. n1 termel n2t n3nként <n2 – mennyiség, n3 – területmérték> 
9. n1 termel n2t n3ról 
10. n1 termel n2t n3ról <n2 – mennyiség, n3 – termő terület> 
11. n1 termel n2t n3x3 
12. n1 termel n2vel 



terpeszt 
1. n1 terpeszt n2t 
2. n1 terpeszt n2t <n2 – fűrész> 

tervez 
1. n1 tervez (azt) hogy s 
2. n1 tervez ahogyan s 
3. n1 tervez azt hogy s 
4. n1 tervez azt hogy s || n1 v n (s) 
5. n1 tervez azt hogy s n3x <n3 – dátum, határidő, időszak> 
6. n1 tervez mint s 
7. n1 tervez n2t 
8. n1 tervez n2t n3x <n3 – dátum, határidő, időszak> 
9. n1 tervez v# 
10. n1 tervez úgy hogy s 
11. n1 tervez úgy hogy s || n1 v n (s) 
12. n1 tervez úgy hogy s n3x <n3 – dátum, határidő, időszak> 

tesped 
1. n1 tesped d 
2. n1 tesped n2x3 

tesz 
1. n1 tesz a vé n2t 
2. n1 tesz corr rel s 
3. n1 tesz corr rel s n3vel 
4. n1 tesz magához n2t hogy s 
5. n1 tesz magának n2t 
6. n1 tesz magát a nek <s-s (a ), s> 
7. n1 tesz magát n2nek <s-s (a ), s> 
8. n1 tesz n2 ellen 
9. n1 tesz n2 ellenére 

10. n1 tesz n2be n4nek _a ← n3jt 
11. n1 tesz n2ra <n2 – kártyalap> 
12. n1 tesz n2t 
13. n1 tesz n2t <n2 – távolság> 
14. n1 tesz n2t <n2 függőleges helyzetben van> 
15. n1 tesz n2t a bankba 
16. n1 tesz n2t a vé 
17. n1 tesz n2t avé 
18. n1 tesz n2t d 
19. n1 tesz n2t d <d, n3 – mód> 
20. n1 tesz n2t magára 
21. n1 tesz n2t n2x2 
22. n1 tesz n2t n3 alatt 
23. n1 tesz n2t n3 alatt <n3 – idő> 
24. n1 tesz n2t n3 alá 
25. n1 tesz n2t n3 elé 



26. n1 tesz n2t n3 közé 
27. n1 tesz n2t n3be 
28. n1 tesz n2t n3be <n3 – nap, fény, …> 
29. n1 tesz n2t n3hoz 
30. n1 tesz n2t n3n 
31. n1 tesz n2t n3nek 
32. n1 tesz n2t n3nként 
33. n1 tesz n2t n3ra 
34. n1 tesz n2t n3ra <n3 – cél> 
35. n1 tesz n2t n3ra <n3 – nap, fény, …> 
36. n1 tesz n2t n3ra <n3 – érdemjegy> 
37. n1 tesz n2t n3ról 
38. n1 tesz n2t n3vel 
39. n1 tesz n2t n3vé 
40. n1 tesz n2t n3x <d, n3 – mód> 
41. n1 tesz n2t n3x1 
42. n1 tesz n2t n3x2 
43. n1 tesz n2t n3x3 

44. n1 tesz n2t n4nek _a ← n3jra <n3 – n4 testrésze> 

45. n1 tesz n2t n4nek _a ← n3jx2 
46. n1 tesz n2t v# 
47. n1 tesz n3be n2t 
48. n1 tesz n3jt n2ra <n2 – csípő, n3 – kéz> 
49. n1 tesz n3nál n2t 
50. n1 tesz n3ra n2t 
51. n1 tesz n3t n2ra 
52. n1 tesz n3t n2vel 

53. n1 tesz n4nek _a ← n2jt d 

54. n1 tesz n4nek _a ← n2jt n3x2 
55. n1 úgy tesz mintha s <s-s (a ), s> 

tesz <írásjelek közé> 
1. n1 tesz <írásjelek közé> n3be n2t 

tesz <lehetőséget ad arra, hogy vki vmit használjon, vmivel éljen> 
1. n1 tesz <lehetőséget ad arra, hogy vki vmit használjon, vmivel éljen> n3t a (n2)vé 

tesz még 
1. n1 tesz még n2t 
2. n1 tesz még n2t n3be 
3. n1 tesz még n2t n3ra 
4. n1 tesz még n2t n3x2 

tétován jár 
1. n1 tétován jár 
2. n1 tétován jár n2jt, n1nek _a n2j vp 

3. n2nek _a ← n1j tétován jár<n1 – n2 élőlény testrésze v. tulajdonsága> 



tétovázik 
1. n1 tétovázik 
2. n1 tétovázik n2vel 
3. n1 tétovázik v# 

tetszik 
1. n1 tetszik a nek 
2. n1 tetszik a nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
3. n1 tetszik a nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
4. n1 tetszik a nek kívülről 
5. n1 tetszik a nek külsejét tekintve 
6. n1 tetszik a nek külsőre 
7. n1 tetszik a nek n3 számára 
8. n1 tetszik a nek n3nek 
9. n1 tetszik a nek ránézésre 
10. n1 tetszik n2nek 
11. n1 tetszik n2nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
12. n1 tetszik n2nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
13. n1 tetszik n2nek kívülről 
14. n1 tetszik n2nek külsejét tekintve 
15. n1 tetszik n2nek külsőre 
16. n1 tetszik n2nek n3 számára 
17. n1 tetszik n2nek n3nek 
18. n1 tetszik n2nek ránézésre 
19. n1 tetszik úgy (hogy) s kívülről 
20. n1 tetszik úgy (hogy) s külsejét tekintve 
21. n1 tetszik úgy (hogy) s külsőre 
22. n1 tetszik úgy (hogy) s ránézésre 
23. n1nek tetszik (az) conj s <conj – hogy, ha, (a)mikor> 

24. n2nek tetszik n1nek _a ← n3j 

25. n2nek tetszik n1nek _a ← n3j <n3 – n1 tulajdonsága> 
26. úgy tetszik conj s <conj – hogy, mintha, …> 
27. úgy tetszik conj s n1nek 
28. úgy tetszik hogy s 

téved 
1. n1 téved 
2. n1 téved d 
3. n1 téved n2ben 
4. n1 téved n2t illetően 
5. n1 téved n2x2 

tevékenykedik 
1. n1 tevékenykedik 
2. n1 tevékenykedik d 
3. n1 tevékenykedik n2 szerint 
4. n1 tevékenykedik n2nek megfelelően 
5. n1 tevékenykedik n2x 



6. n1 tevékenykedik n2x3 

téveszt 
1. n1 téveszt n2t 
2. n1 téveszt n2t d 
3. n1 téveszt n2t n2x3 
4. n1 téveszt n2t n3vel 
5. n1 téveszt n2t n3vel || n1 v n2t és n3t 

tilt 
1. n1 tilt (azt) hogy s 
2. n1 tilt n2t 

tiltakozik 
1. n1 tiltakozik 
2. n1 tiltakozik n2 ellen 
3. n1 tiltakozik n2t ellen 

tisztáz 
1. n1 tisztáz (azt) (hogy) rel s 
2. n1 tisztáz (azt) (hogy) rel s n3nál 
3. n1 tisztáz (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
4. n1 tisztáz (azt) hogy s 
5. n1 tisztáz (azt) hogy s n3nál 
6. n1 tisztáz (hogy) s <s – kérdő> 
7. n1 tisztáz (hogy) s n3nál 
8. n1 tisztáz egymással n2t 
9. n1 tisztáz magát n2vel 
10. n1 tisztáz magát n2vel || n1 és n2 v magukat 
11. n1 tisztáz magát n2vel || n1 és n2 v n3t egymással 
12. n1 tisztáz n2t 
13. n1 tisztáz n2t n3nál 
14. n1 tisztáz n3t n2vel 
15. n1 tisztáz n3t n2vel || n1 és n2 v magukat 
16. n1 tisztáz n3t n2vel || n1 és n2 v n3t egymással 
17. n1 tisztáz „s” 

tisztázódik 
1. n1 tisztázódik 

tisztel 
1. n1 tisztel n2t 
2. n1 tisztel n2t n3 személyében 
3. n1 tisztel n2t n3(j)ért 
4. n1 tisztel n2t n3ben 

tiszteletben tart 
1. n1 tiszteletben tart n2t 



tisztít 
1. n1 tisztít n2t 
2. n1 tisztít n2t n3n 
3. n1 tisztít n2t n3től 
4. n1 tisztít n2t n3től <v n3> 
5. n1 tisztít n2t n3vel 
6. n1 tisztít n2t n3vel <n3 – anyag> 
7. n1 tisztít n2t n3vel <n3 – eszköz> 
8. n1 tisztít n3ből n2t 
9. n1 tisztít n3ról n2t 
10. n1 tisztít n3t n2ról 

tisztogat 
1. n1 tisztogat n2t 
2. n1 tisztogat n2t n3vel <n3 – anyag> 
3. n1 tisztogat n2t n3vel <n3 – eszköz> 

tisztul 
1. n1 tisztul 
2. n1 tisztul d 
3. n1 tisztul n2ra <n2, v# – cél> 
4. n1 tisztul n2x1 
5. n1 tisztul n2x2 
6. n1 tisztul v# <n2, v# – cél> 

titkol 
1. n1 titkol (azt) (hogy) rel s 
2. n1 titkol (azt) (hogy) rel s n3 elől 
3. n1 titkol (azt) (hogy) rel s n3 előtt 
4. n1 titkol (azt) hogy s 
5. n1 titkol (azt) hogy s n3 elől 
6. n1 titkol (azt) hogy s n3 előtt 
7. n1 titkol n2t 
8. n1 titkol n2t || n1 v azt hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
9. n1 titkol n2t n3 elől 
10. n1 titkol n2t n3 előtt 

titokban marad 
1. n1 titokban marad n2 elől <n2 – gyakran pillantás, tekintet, szem …, többnyire 
tagadáskor v. kérdéskor> 
2. n1 titokban marad n2 előtt <n2 – gyakran pillantás, tekintet, szem …, többnyire 
tagadáskor v. kérdéskor> 
3. n1 elől titokban marad (az) (hogy) rel s 
4. n1 elől titokban marad (azt) hogy s 
5. n1 előtt titokban marad (az) (hogy) rel s 
6. n1 előtt titokban marad (azt) hogy s 

tizedel 



1. n1 tizedel n2t 

toboroz 
1. n1 toboroz n2t <n2 – többes v. gyűjtő v. csoport> 
2. n1 toboroz n2t d 
3. n1 toboroz n2t n3be 
4. n1 toboroz n2t n3ra <n3 – rendezvény> 
5. n1 toboroz n2t n3x3 

tódul 
1. n1 tódul 
2. n1 tódul d 
3. n1 tódul magát d 
4. n1 tódul magát n2x2 
5. n1 tódul n2 mellett 
6. n1 tódul n2 után 
7. n1 tódul n2jbe n3nek _a 
8. n1 tódul n2n 
9. n1 tódul n2n keresztül 
10. n1 tódul n2n át 
11. n1 tódul n2ra <n2 – cél> 
12. n1 tódul n2x1 
13. n1 tódul n2x2 
14. n1 tódul v# 

tojást rak 
1. n1 tojást rak 

tojik 
1. n1 tojik 
2. n1 tojik n2t 

tol 
1. n1 tol n2t 
2. n1 tol n2t d 
3. n1 tol n2t d <d, n3 – mérték> 
4. n1 tol n2t d n4vel 
5. n1 tol n2t n3vel 
6. n1 tol n2t n3x1 
7. n1 tol n2t n3x2 
8. n1 tol n2t n3x2 <d, n3 – mérték> 
9. n1 tol n2t n3x2 n4vel 

tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> 

1. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t 



2. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t d 
3. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3ben <n3 – szállító- v. 
közlekedési eszköz> 
4. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3n 
5. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3n <n3 – szállító- v. közlekedési 
eszköz> 
6. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3n keresztül 
7. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3n át 
8. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3nek 
9. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, s 
ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, 
s ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, 
repülőgép, …> 
11. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, 
s ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3x1 
12. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, 
s ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t n3x2 
13. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, 
s ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t v# 
14. n1 tol <okozza azt, hogy vki v. vmi vmely közlekedési eszközön helyet változtasson, 
s ugyanekkor az is helyet változtat, aki ezt okozza> n2t v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# 
esetében> 

tolakszik 
1. n1 tolakszik 

tologat 
1. n1 tologat n2t 
2. n1 tologat n2t <más-más irányba, ill. úgy, hogy a mozgató egy helyben marad> 
3. n1 tologat n2t d 
4. n1 tologat n2t n3 mentén 
5. n1 tologat n2t n3n 
6. n1 tologat n2t n3x3 

tolong 
1. n1 tolong 
2. n1 tolong d 
3. n1 tolong n2x3 

tombol 



1. n1 tombol 
2. n1 tombol d 
3. n1 tombol n2x3 

tompít 
1. n1 tompít n2t 

toporzékol 
1. n1 toporzékol 
2. n1 toporzékol n2x3 

tornázik 
1. n1 tornázik 

tova|fut 
1. n1 tova|fut d 
2. n1 tova|fut n2 között 
3. n1 tova|fut n2n 
4. n1 tova|fut n2x3 

tova|siklik 
1. n1 tova|siklik d 
2. n1 tova|siklik n2 között 
3. n1 tova|siklik n2 mellett 
4. n1 tova|siklik n2n 
5. n1 tova|siklik n2x2 
6. n1 tova|siklik n2x3 

tova|száll 
1. n1 tova|száll d 
2. n1 tova|száll n2n 
3. n1 tova|száll n2x3 

tova|tűnik 
1. n1 tova|tűnik 
2. n1 tova|tűnik n2vel 

tova|úszik 
1. n1 tova|úszik 
2. n1 tova|úszik d 
3. n1 tova|úszik n2 alatt 
4. n1 tova|úszik n2 mellett 
5. n1 tova|úszik n2n 
6. n1 tova|úszik n2n keresztül 
7. n1 tova|úszik n2n át 
8. n1 tova|úszik n2x2 

tovább dolgozik 
1. n1 tovább dolgozik n2vel <n2 – idő> 



tovább|fejleszt 
1. n1 tovább|fejleszt n2t 
2. n1 tovább|fejleszt n2t n3vé 

tovább|hajt 
1. ap n1 tovább|hajt n3 mellett 
2. n1 tovább|hajt d 
3. n1 tovább|hajt n2 mellett 
4. n1 tovább|hajt n2n 
5. n1 tovább|hajt n2x2 

tovább|halad 
1. n1 tovább|halad 
2. n1 tovább|halad d 
3. n1 tovább|halad n2x2 

tovább|megy 
1. ap n1 tovább|megy n3 mellett 
2. n1 tovább|megy 
3. n1 tovább|megy d 
4. n1 tovább|megy n2 mellett 
5. n1 tovább|megy n2n 
6. n1 tovább|megy n2x2 

tovább|tart 
1. n1 tovább|tart 
2. n1 tovább|tart d 
3. n1 tovább|tart n2ig 

tovább|visz 
1. n1 tovább|visz n2t 
2. n1 tovább|visz n2t n3ig 
3. n1 tovább|visz n2t n3vel 

továbbad 
1. n1 továbbad (azt) (hogy) rel s 
2. n1 továbbad (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 továbbad (azt) hogy s 
4. n1 továbbad (azt) hogy s n3nek 
5. n1 továbbad n2t 
6. n1 továbbad n2t n3ben 
7. n1 továbbad n2t n3nek 

továbbít 
1. n1 továbbít (azt) (hogy) rel s 
2. n1 továbbít (azt) hogy s 
3. n1 továbbít n2t 
4. n1 továbbít n2t d 



5. n1 továbbít n2t n3ben 
6. n1 továbbít n2t n3ként 
7. n1 továbbít n2t n3n 
8. n1 továbbít n2t n3nek 
9. n1 továbbít n2t n3ra 
10. n1 továbbít n2t n3vel 
11. n1 továbbít n2t n3x1 
12. n1 továbbít n2t n3x2 
13. n1 továbbít n2t n3ért <n3 – cél> 
14. n1 továbbít n2t v# 

tovatűnik 
1. n1 tovatűnik 

többet ad vissza 
1. n1 többet ad vissza n2vel 

többet önt <a kelleténél> 
1. n1 többet önt <a kelleténél> n2t 
2. n1 többet önt <a kelleténél> n2t n3vel 

többre becsül 
1. n1 többre becsül n2t mint n3t 
2. n1 többre becsül n2t n3nál 

tökéletesít 
1. n1 tökéletesít n2t 

tölt 
1. n1 tölt d n3ig <n3 – idő> 
2. n1 tölt d n3t <n3 – idő> 
3. n1 tölt mint n2 n3ig <n3 – idő> 
4. n1 tölt mint n2 n3t <n3 – idő> 
5. n1 tölt n2ként n3ig <n3 – idő> 
6. n1 tölt n2ként n3t <n3 – idő> 
7. n1 tölt n2t 
8. n1 tölt n2t <n2 – folyadék> 
9. n1 tölt n2t d 
10. n1 tölt n2t mint n2 
11. n1 tölt n2t n2ként 
12. n1 tölt n2t n2x 
13. n1 tölt n2t n3be 
14. n1 tölt n2t n3be <n3 – tartály> 
15. n1 tölt n2t n3be <n3 – többes> 
16. n1 tölt n2t n3ből 
17. n1 tölt n2t n3nek 
18. n1 tölt n2t n3vel 
19. n1 tölt n2t n3vel <n3 – anyag> 



20. n1 tölt n2t n3vel <n3 – eszköz> 
21. n1 tölt n2t n3x2 
22. n1 tölt n2t n3x3 
23. n1 tölt n2t n3x3 <n3 – állapot v. helyzet> 
24. n1 tölt n2x n3ig <n3 – idő> 
25. n1 tölt n2x n3t <n3 – idő> 

tölti az éjszakát 
1. n1 tölti az éjszakát 
2. n1 tölti az éjszakát d 
3. n1 tölti az éjszakát n2x3 

töm 
1. n1 töm n2t 
2. n1 töm n2t n3be 
3. n1 töm n2t n3vel 

tömi a fejét <vkinek> 
1. n1 tömi a fejét <vkinek> n2nek _a 
2. n1 n2nek _a tömi a fejét <vkinek> n3vel 

tömjénez 
1. n1 tömjénez 

tömődik 
1. n1 tömődik d 
2. n1 tömődik n2x2 
3. n2 tömődik n1vel 

tömörít 
1. n1 tömörít n2t 
2. n1 tömörít n2t n3be 

tömörül 
1. n1 tömörül 
2. n1 tömörül n2 körül 
3. n1 tömörül n2be 
4. n1 tömörül n2ben 

tönkremegy 
1. n1 tönkremegy 
2. n1 tönkremegy n2től <n2 – ok> 

3. n2nek _a ← n1j tönkremegy 

tönkretesz 
1. n1 tönkretesz n2t 
2. n1 tönkretesz n2t d 
3. n1 tönkretesz n2t n3ra 
4. n1 tönkretesz n2t n3vel 



tönkrever 
1. n1 tönkrever n2t 
2. n1 tönkrever n2t d <d, n3 – fok> 
3. n1 tönkrever n2t n3x <d, n3 – fok> 

töpreng 
1. n1 töpreng 
2. n1 töpreng (azon) (hogy) rel s 
3. n1 töpreng n 
4. n1 töpreng n2n 

tör 
1. n1 tör d 
2. n1 tör n2ből 
3. n1 tör n2jt 
4. n1 tör n2ra 
5. n1 tör n2t 
6. n1 tör n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
7. n1 tör n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
8. n1 tör n2t a ra 
9. n1 tör n2t d 
10. n1 tör n2t d <d – fok, d – fok> 
11. n1 tör n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
12. n1 tör n2t n3ben 
13. n1 tör n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
14. n1 tör n2t n3n 
15. n1 tör n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
16. n1 tör n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
17. n1 tör n2t n3ra 
18. n1 tör n2t n3vel 
19. n1 tör n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 
20. n1 tör n2x2 

21. n1 tör n3nek _a ← n2jt 

22. n1 tör n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testrésze> 
23. n1 tör v# 
24. n1 tör v# || n1 v (arra) hogy s || n1 v (v#)ra 
25. n1 tör ! (arra) hogy s 

töredezik 
1. n1 töredezik 
2. n1 töredezik n2 alatt 
3. n1 töredezik n2től <n2 – ok> 

törekszik 
1. n1 törekszik d 
2. n1 törekszik n2ből 
3. n1 törekszik n2ra 
4. n1 törekszik n2x2 



5. n1 törekszik v# 
6. n1 törekszik v# || n1 v (arra) hogy s || n1 v (v#)ra 
7. n1 törekszik ! (arra) hogy s 

törik 
1. n1 törik 
2. n1 törik d 
3. n1 törik n2 alatt 
4. n1 törik n2n 
5. n1 törik n2ra 
6. n1 törik n2től <n2 – ok> 

törődik 
1. n1 törődik magát 
2. n1 törődik magát n2 miatt 
3. n1 törődik n2vel 

töröl 

1. n1 töröl n2nek _a ← n3j közé 

2. n1 töröl n2nek _a ← n3jbe 
3. n1 töröl n2t 
4. n1 töröl n2t <n2 – a cselekvés által alakított tárgy> 
5. n1 töröl n2t n3ből 
6. n1 töröl n2t n3n 
7. n1 töröl n2t n3ról 
8. n1 töröl n2t n3vel 

9. n1 töröl n3nek _a ← n2jt 
10. n1 töröl n3t 
11. n1 töröl v n3be n2t 

törölget 
1. n1 törölget n2t 
2. n1 törölget n2t n3ról 
3. n1 törölget n2t n3vel 

történik 
1. n1 történik 
2. n1 történik d 
3. n1 történik n2 miatt 
4. n1 történik n2ből 
5. n1 történik n2vel 
6. n1 történik n2vel <n1 – névm> 
7. n1 történik n2x3 

törvényesít 
1. n1 törvényesít n2t 

trágyáz 



1. n1 trágyáz n2t 
2. n1 trágyáz n2t n3vel 

trécsel 
1. n1 trécsel 
2. n1 trécsel n2ról 
3. n1 trécsel n2vel 
4. n1 trécsel n2vel || n1 és n2 v 

tréfál 
1. n1 tréfál 
2. n1 tréfál n2vel 

tréfálkozik 
1. n1 tréfálkozik 
2. n1 tréfálkozik n2vel 

trillázik 
1. n1 trillázik 

tubákol 
1. n1 tubákol n2t v 
2. n1 tubákol v 

tud 
1. n1 tud (azt) 
2. n1 tud (azt) (hogy) rel s 
3. n1 tud (azt) (hogy) rel s honnan 
4. n1 tud (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 
5. n1 tud (azt) (hogy) rel s n3től <n3 – személy> 
6. n1 tud (azt) hogy s 
7. n1 tud (azt) hogy s honnan 
8. n1 tud (azt) hogy s n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 
9. n1 tud (azt) hogy s n3től <n3 – személy> 
10. n1 tud arról (hogy) rel s honnan 
11. n1 tud arról (hogy) rel s n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 
12. n1 tud arról (hogy) rel s n3től <n3 – személy> 
13. n1 tud arról hogy s honnan 
14. n1 tud arról hogy s n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 
15. n1 tud arról hogy s n3től <n3 – személy> 
16. n1 tud n2ról 
17. n1 tud n2ról || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
18. n1 tud n2ról honnan 
19. n1 tud n2ról n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 
20. n1 tud n2ról n3től <n3 – személy> 
21. n1 tud n2t 
22. n1 tud n2t honnan 
23. n1 tud n2t n3ből <n3 – élettelen, a hírforrás> 



24. n1 tud n2t n3nek 
25. n1 tud n2t n3től <n3 – személy> 
26. n1 tud s 
27. n1 tud v 
28. n1 tud v# 
29. n1 nem tud hogy s <s – kérdő> 
30. n2 tud n1től 

tudakol 
1. n1 tudakol (azt) 
2. n1 tudakol (azt) (hogy) rel s 
3. n1 tudakol (azt) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
4. n1 tudakol (azt) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
5. n1 tudakol (azt) (hogy) s <s – kérdő> 
6. n1 tudakol (azt) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
7. n1 tudakol (azt) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 
8. n1 tudakol n2t 
9. n1 tudakol n2t <n2 – információ – újság, tény, titok, történet, részlet, minden, ez, 
…> 
10. n1 tudakol n2t n3ből <n3 – az információ forrása> 
11. n1 tudakol n2t n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ megszerzését> 
12. n1 tudakol v (azt) (hogy) rel s 

tudakozódik 
1. n1 tudakozódik (afelől) (hogy) s <s – kérdő> 
2. n1 tudakozódik (arról) (hogy) s <s – kérdő> 
3. n1 tudakozódik n2 felől 
4. n1 tudakozódik n2 felől n3nál 
5. n1 tudakozódik n2 felől n3x3 
6. n1 tudakozódik n2ról 
7. n1 tudakozódik n2ról n3nál 
8. n1 tudakozódik n2ról n3x3 
9. n1 tudakozódik n2ről 
10. n1 tudakozódik v (afelől) (hogy) rel s 
11. n1 tudakozódik v (arról) (hogy) rel s 
12. n1 tudakozódik „s” 

tudatában van 
1. n1 tudatában van (annak) (hogy) rel s 
2. n1 tudatában van annak hogy s 
3. n1 tudatában van n2nek 

tudatára ébred 
1. n2 tudatára ébred (annak) hogy s 
2. n2 tudatára ébred n1nek 



tudomására hoz 
1. n1 tudomására hoz n2nek (azt) (hogy) rel s 
2. n1 tudomására hoz n2nek (azt) (hogy) rel s d 
3. n1 tudomására hoz n2nek (azt) (hogy) rel s n4ben 
4. n1 tudomására hoz n2nek (azt) hogy s 
5. n1 tudomására hoz n2nek (azt) hogy s d 
6. n1 tudomására hoz n2nek (azt) hogy s n4ben 
7. n1 tudomására hoz n2nek n3t 
8. n1 tudomására hoz n2nek n3t d 
9. n1 tudomására hoz n2nek n3t n4ben 
10. n1 n3nek _a tudomására hoz n2t 

tudomást szerez 
1. n1 tudomást szerez (arról) (hogy) rel s n3ből <n3 – az információ forrása> 
2. n1 tudomást szerez (arról) (hogy) rel s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
3. n1 tudomást szerez (arról) hogy s 
4. n1 tudomást szerez (arról) hogy s n3ből <n3 – az információ forrása> 
5. n1 tudomást szerez (arról) hogy s n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az 
információ átadását n1 személynek> 
6. n1 tudomást szerez (arról) hogy s n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az 
információ megszerzését> 
7. n1 tudomást szerez n2ról 
8. n1 tudomást szerez n2ról n3ből <n3 – az információ forrása> 
9. n1 tudomást szerez n2ról n3től <n3 – személy, n3 kezdeményezi az információ 
átadását n1 személynek> 
10. n1 tudomást szerez n2ról n3x <n1 – személy, n1 kezdeményezi az információ 
megszerzését> 

tudomásul vesz 
1. n1 tudomásul vesz n2t 

tudtára ad 
1. n1 tudtára ad n2nek (azt) hogy s 
2. n1 tudtára ad n2nek n3t 
3. n1 tudtára ad n2vel (azt) hogy s 
4. n1 tudtára ad n2vel n3t 

tukmál 
1. n1 tukmál n2t n3ra 

túl sokat önt 
1. n1 túl sokat önt n2t 
2. n1 túl sokat önt n2t n3vel 

túlad 
1. n1 túlad n2n 
2. n1 túlad n2n n3ért <n3 – érték, ár> 



tulajdonít 
1. n1 tulajdonít n2t 
2. n1 tulajdonít n2t n3nek 
3. n1 tulajdonít n3nek n2t 

túlcsordul 
1. n1 túlcsordul 

túlél 
1. n1 túlél n2t 
2. n1 túlél n2t n3vel <n3 – időtartam> 

túlhalad 
1. n1 túlhalad n2n 

túljut 
1. n1 túljut n2n 

túlkel 
1. n1 túlkel 

túlmegy 
1. n1 túlmegy n2n 

túloz 
1. n1 túloz 
2. n1 túloz<n2 – többnyire dolog> 
3. n1 túloz d 
4. n1 túloz magát 

túlszárnyal 
1. n1 túlszárnyal n2t 
2. n1 túlszárnyal n2t n3 tekintetében 
3. n1 túlszárnyal n2t n3ben 

túr 
1. n1 túr n2t 
2. n1 túr n2t n3vel 
3. n1 túr n2vel n3be 
4. n1 túr n2vel n3be n4ig 

turkál 
1. n1 turkál d 
2. n1 turkál n2 között 
3. n1 turkál n2ben 
4. n1 turkál n2x3 

tükröz 
1. n1 tükröz n2t 



2. n1 tükröz n2t n3(j)ben 

tükröződik 
1. n1 tükröződik n2ben 
2. n1 tükröződik n2n 
3. n1 v#3 n3ben 

tülekszik 
1. n1 tülekszik d 
2. n1 tülekszik magát d 
3. n1 tülekszik magát n2x2 
4. n1 tülekszik n2x2 

tülköl 
1. n1 tülköl 

tündököl 
1. n1 tündököl 
2. n1 tündököl n2ben 
3. n1 tündököl n2nek a sugaraiban 
4. n1 tündököl n2vel 
5. n1 tündököl n2x3 
6. n2 tündököl n1ből, n2 v n1ben <n2 – emberi tulajdonság> 

tűnik 
1. n1 tűnik 
2. n1 tűnik a nek 
3. n1 tűnik a nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
4. n1 tűnik a nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
5. n1 tűnik a nek kívülről 
6. n1 tűnik a nek külsejét tekintve 
7. n1 tűnik a nek külsőre 
8. n1 tűnik a nek n3 számára 
9. n1 tűnik a nek n3nek 
10. n1 tűnik a nek ránézésre 
11. n1 tűnik d 
12. n1 tűnik n2nek 
13. n1 tűnik n2nek || úgy v hogy s (n1 a ) 
14. n1 tűnik n2nek || úgy v hogy s (n1 n2 ) 
15. n1 tűnik n2nek kívülről 
16. n1 tűnik n2nek külsejét tekintve 
17. n1 tűnik n2nek külsőre 
18. n1 tűnik n2nek n3 számára 
19. n1 tűnik n2nek n3nek 
20. n1 tűnik n2nek ránézésre 
21. n1 tűnik n2vel 
22. n1 tűnik n2x1 
23. n1 tűnik n2x2 



24. n1 tűnik úgy (hogy) s kívülről 
25. n1 tűnik úgy (hogy) s külsejét tekintve 
26. n1 tűnik úgy (hogy) s külsőre 
27. n1 tűnik úgy (hogy) s ránézésre 
28. n2 előtt tűnik n1 
29. n2nek úgy tűnik hogy s 
30. úgy tűnik conj s <conj – hogy, mintha, …> 
31. úgy tűnik conj s n1nek 
32. úgy tűnik hogy s 

tűnődik 
1. n1 tűnődik 
2. n1 tűnődik n2n 

tüntet 
1. n1 tüntet d 
2. n1 tüntet n2x3 
3. n1 tüntet n3n n2t 

tűr 
1. n1 tűr 
2. n1 tűr (azt) conj s <conj ha (a)mikor> 
3. n1 tűr (azt) hogy s /n3 vhat 
4. n1 tűr (azt) hogy s <s tagadó v. kérdő> 
5. n1 tűr n2t 
6. n1 tűr n2t /n3 vhat 
7. n1 d tűr n2t 

tűz 
1. n1 tűz 
2. n1 tűz n2be 
3. n1 tűz n2jra 
4. n1 tűz n2jt 

5. n1 tűz n2nek _a ← n3jt 
6. n1 tűz n2ra n2be 
7. n1 tűz n2t 
8. n1 tűz n2t n3 elé 
9. n1 tűz n2t n3 elé n4ül 
10. n1 tűz n3 elé n2t 

11. n1 tűz n3nek _a ← n2jbe 
12. n1 tűz n3ra n2t 

tűzbe hoz 
1. n1 tűzbe hoz n2t 

2. n1 tűzbe hoz n2t n3vel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 tűzbe hoz n2t n3vel <n3 – n1 sajátossága, tulajdonsága, cselekedete> 

tűzbe jön 



1. n1 tűzbe jön 

tüzel 
1. n1 tüzel 
2. n1 tüzel n2ben <n2 – szél, napsütés, hideg> 
3. n1 tüzel n2ből <n1 – személy, n2 – eszköz> 
4. n1 tüzel n2től <n2 – ok> 
5. n1 tüzel n2vel 
6. n1 tüzel n3ra 
7. n1j tüzel 
8. n1j tüzel n2től <n2 – ok> 

9. n1nek _a ← n2j tüzel 

10. n1nek _a ← n2j tüzel<n1 – arc> 
11. n2 tüzel n1t 

tüzeskedik 
1. n1 tüzeskedik 

  



U, Ú 
udvarol 

1. n1 udvarol n2nek 

ugat 
1. n1 ugat 
2. n1 ugat n2ra 

ugrál 
1. n1 ugrál 
2. n1 ugrál n2jben <n2 – ok> 
3. n1 ugrál n2n 
4. n1 ugrál n2ra 
5. n1 ugrál n2től <n2 – ok> 

ugrándozik 
1. n1 ugrándozik 

ugrik 
1. n1 ugrik 
2. n1 ugrik d 
3. n1 ugrik magát d 
4. n1 ugrik magát n2jbe <n2 – többnyire kar> 
5. n1 ugrik magát n2jra <n2 – n3 testrésze> 

6. n1 ugrik magát n2nek _a ← n2jbe <n2 – kar, nyak, kebel> 

7. n1 ugrik magát n2nek _a ← n2jra <n2 – kar, nyak, kebel> 
8. n1 ugrik magát n2ra 
9. n1 ugrik magát n2x1 
10. n1 ugrik magát n2x2 
11. n1 ugrik magát/v d 
12. n1 ugrik magát/v n2x2 
13. n1 ugrik magát1,2,4 d 
14. n1 ugrik magát1,2,4 n2x1 
15. n1 ugrik magát2 n2n 
16. n1 ugrik n2n 
17. n1 ugrik n2nek 

18. n1 ugrik n2nek _a ← n2jbe <n2 – kar, nyak, kebel> 

19. n1 ugrik n2nek _a ← n2jra <n2 – kar, nyak, kebel> 
20. n1 ugrik n2ra 
21. n1 ugrik n2x1 
22. n1 ugrik n2x2 

23. n1 ugrik n3nek _a ← n2jbe 

24. n1 ugrik n3nek _a ← n2jnek 

25. n1 ugrik n3nek _a ← n2jnek <n2 – n3 testrésze> 



26. n1 ugrik n3nek _a ← n2jra 

új erőt ad 
1. n1 új erőt ad n2nek 

újjáéled 
1. n1 újjáéled 

újjáépít 
1. n1 újjáépít n2t 

ujjongásban tör ki 
1. n1 ujjongásban tör ki n2 – ok, vp 
2. n1 ujjongásban tör ki n2jben n2 – ok, vp 
3. n1 ujjongásban tör ki n2től n2 – ok, vp 

újra megkérdez 
1. n1 újra megkérdez n2t 

újra|önt 
1. n1 újra|önt n2ből n3t 
2. n1 újra|önt n2t 

újraéled 
1. n1 újraéled 

újrafest 
1. n1 újrafest n2t 
2. n1 újrafest n2t n3be 
3. n1 újrafest n2t n3ra 

újraír 
1. n1 újraír n2t 
2. n1 újraír n2t n3be 
3. n1 újraír n2t n3ra 

újraköt 
1. n1 újraköt n2t 

2. n1 újraköt n3nek _a ← n2jt 

un 
1. n1 un (azt) conj s <conj – hogy, (a)mikor, ha> 
2. n1 un n2t 
3. n2 un n1t 

unatkozik 
1. n1 unatkozik 
2. n1 unatkozik magát 
3. n1 unatkozik magát n2től <n2 – ok> 



undorodik 
1. n1 undorodik n2től 
2. n1 undorodik v 

unszol 
1. n1 unszol n2t 
2. n1 unszol n2t (arra) hogy s 
3. n1 unszol n2t d 
4. n1 unszol n2t n3x1 
5. n1 unszol n2t n3x2 

untat 
1. n1 untat n2t 

2. n1 untat n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 untat n2t n3vel 

ural 
1. n1 ural n2t 

uralkodik 
1. n1 uralkodik n2 felett 
2. n1 uralkodik n2n 

uralkodik magán 
1. n1 uralkodik magán d 
2. n1 uralkodik magán n2x3 

úrrá lesz 
1. n1 úrrá lesz n2n 
2. n1 úrrá lesz n2n <n1 – állapot> 

úszik 
1. n1 úszik 
2. n1 úszik d 
3. n1 úszik n2 alatt 
4. n1 úszik n2 mellett 
5. n1 úszik n2 mentén 
6. n1 úszik n2 nyomában 
7. n1 úszik n2 után 
8. n1 úszik n2ben 
9. n1 úszik n2ben <n2 – úszásnem> 
10. n1 úszik n2jn 
11. n1 úszik n2n 
12. n1 úszik n2n (végig) 
13. n1 úszik n2n <n2 – úszásnem> 
14. n1 úszik n2n keresztül 
15. n1 úszik n2n át 
16. n1 úszik n2vel 



17. n1 úszik n2vel <n2 – úszásnem> 
18. n1 úszik n2x1 
19. n1 úszik n2x2 
20. n1 úszik n2x3 
21. n1 úszik n3ben 
22. n1 d 
23. n1 n2x1 

uszít 
1. n1 uszít n2t 
2. n1 uszít n2t (arra) hogy s 
3. n1 uszít n2t (arra) hogy s || n1 v n2t n (s)ra 
4. n1 uszít n2t n3ra 

úszkál 
1. n1 úszkál 
2. n1 úszkál d 
3. n1 úszkál n2ben 
4. n1 úszkál n2ben <n2 – úszásnem> 
5. n1 úszkál n2n 
6. n1 úszkál n2n <n2 – úszásnem> 
7. n1 úszkál n2n keresztül 
8. n1 úszkál n2n át 
9. n1 úszkál n2x1 
10. n1 úszkál n2x2 
11. n1 úszkál n2x3 

úsztat 
1. n1 úsztat n2t 

utal 
1. n1 utal n2ra 

utánoz 
1. n1 utánoz (azt) (hogy) hogy(an) s 
2. n1 utánoz n2t 
3. n1 utánoz n2t n3(j)ben 

4. n1 utánoz n2t n3(j)ben ⇔~ n1 v n2nek _a ← n3(j)t <néhány n3 esetében> 

<gúnyolódva> utánoz 
1. n1 <gúnyolódva> utánoz n2t 
2. n1 <gúnyolódva> utánoz „s” 

utasít 
1. n1 utasít n2t (arra) (hogy) s 
2. n1 utasít n2t (arra) (hogy) s || n1 v n2t n (s)ra 
3. n1 utasít n2t d 
4. n1 utasít n2t d n4nek 



5. n1 utasít n2t n3be 
6. n1 utasít n2t n3be <n3 – cél> 
7. n1 utasít n2t n3ra 
8. n1 utasít n2t n3ra <n3 – cél> 
9. n1 utasít n2t n3x2 
10. n1 utasít n2t n3x2 n4nek 
11. n1 utasít n2t n3x2 n4ért 
12. n1 utasít n2t v# 
13. n1 utasít n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
14. n1 arra utasít n2t hogy s 
15. n1 arra utasít n2t hogy s || n1 v n2t n (s)ra <néhány s esetében> 

utasítást ad 
1. n1 utasítást ad 
2. n1 utasítást ad hogy s 
3. n1 utasítást ad n2ra <n2 – többnyire n> 
4. n1 utasítást ad n3ra vonatkozóan 

utasítgat 
1. n1 utasítgat 
2. n1 utasítgat (arról) hogy s 
3. n1 utasítgat hogy s 
4. n1 utasítgat n2nek 
5. n1 utasítgat n2ról 
6. n1 utasítgat n3ra vonatkozóan 

utazásokat tesz 
1. n1 utazásokat tesz 

utazást tesz 
1. n1 utazást tesz 

utazgat 
1. n1 utazgat 
2. n1 utazgat d 
3. n1 utazgat n2-szerte 
4. n1 utazgat n2ben 
5. n1 utazgat n2n 
6. n1 utazgat n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
7. n1 utazgat n2n keresztül 
8. n1 utazgat n2n át 
9. n1 utazgat n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
10. n1 utazgat n2x2 

utazik 
1. ap n1 utazik n3 mellett 
2. n1 utazik 
3. n1 utazik<n1 – többes> 



4. n1 utazik d 
5. n1 utazik hogy s (v#) 
6. n1 utazik n2 hosszat <n2 – idő> 
7. n1 utazik n2 mellett 
8. n1 utazik n2-szerte 
9. n1 utazik n2be 
10. n1 utazik n2ben 
11. n1 utazik n2n 
12. n1 utazik n2n <n2 – közlekedési eszköz> 
13. n1 utazik n2n <n2 – szállító, ill. közlekedési eszköz> 
14. n1 utazik n2n <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
15. n1 utazik n2n [n2 – szállítóeszköz] 
16. n1 utazik n2n keresztül 
17. n1 utazik n2n keresztül 
18. n1 utazik n2n át 
19. n1 utazik n2ra <n2 – cél> 
20. n1 utazik n2t 
21. n1 utazik n2t <n2 – idő> 
22. n1 utazik n2vel <n2 – vonat, hajó, autóbusz, trolibusz, villamos, …> 
23. n1 utazik n2vel <n2 – vonat, hajó, trolibusz, autóbusz, …> 
24. n1 utazik n2vel [n2 – vonat, hajó, autóbusz, …] 
25. n1 utazik n2x1 
26. n1 utazik n2x2 
27. n1 utazik n2ért <n2, v# – cél> 
28. n1 utazik v# 
29. n1 utazik v# || n1 v n (v#)ra 
30. n1 utazik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
31. n1 utazik v# <n2, v# – cél> 

útjába akad 
1. n1nek útjába akad 

útjára bocsát 
1. n1 útjára bocsát n2t n3vel 

útját állja 
1. n1 útját állja n2nek 

utolér 
1. n1 utolér n2t 
2. n1 utolér n2t d 
3. n1 utolér n2t n3 tekintetében 
4. n1 utolér n2t n3ben 
5. n1 utolér n2t n3t tekintve 
6. n1 utolér n2t n3x3 

útra készít 
1. n1 útra készít ap n2t 



2. n1 útra készít n2t <n2 – személy> 
  



Ü, Ű 
überol 

1. n1 überol n2t 

ücsörög 
1. n1 ücsörög n2 mellett 
2. n1 ücsörög n2 nélkül 

üdül 
1. n1 üdül 
2. n1 üdül d 
3. n1 üdül n2x3 
4. n1 nem üdül n2ig 
5. n1 nem üdül n2n 

üdvözöl 
1. n1 üdvözöl n2t 
2. n1 üdvözöl n2t n3nek _a nevében 
3. n1 üdvözöl n2vel n3t 
4. n1 üdvözöl n3t 
5. n1 üdvözöl n3t n4 nevében 

üdvözül 
1. n1 üdvözül 

üget 
1. n1 üget 
2. n1 üget n2ben <n2 – haladási mód> 

ügyel 
1. n1 ügyel (arra) hogy s 
2. n1 ügyel arra (hogy) hogyan s 
3. n1 ügyel arra hogy s 
4. n1 ügyel d 
5. n1 ügyel n2ra 
6. n1 ügyel n2ra <n2 – élőlény, cselekvés v. tulajdonság> 
7. n1 ügyel n2x3 
8. n1 ügyel nehogy s <s – tagadó> 

ügyes-bajos dolgokat intéz 
1. n1 ügyes-bajos dolgokat intéz 

ügyes-bajos dolgot intéz 
1. n1 ügyes-bajos dolgot intéz 



ül 
1. n1 ül 
2. n1 ül<gyakran időhatározóval> 
3. n1 ül d 
4. n1 ül d <d, n2 – állapot> 
5. n1 ül d <d, n2x – mód, v n2> 
6. n1 ül d <v n2> 
7. n1 ül mint n2 <d, n2 – állapot> 
8. n1 ül n2 mellett 
9. n1 ül n2 mellé 
10. n1 ül n2 miatt <n2 – indok> 
11. n1 ül n2 nélkül 
12. n1 ül n2be 
13. n1 ül n2ben 
14. n1 ül n2hoz 
15. n1 ül n2n 
16. n1 ül n2n <n2 – testrész> 
17. n1 ül n2nek 
18. n1 ül n2ra 
19. n1 ül n2x <d, n2x – mód, v n2> 
20. n1 ül n2x <v n2> 
21. n1 ül n2x2 
22. n1 ül n2x3 
23. n1 ül n2ért <n2 – indok> 
24. n1 ül v# 
25. n1 ül v#, n1 v n (v#)nek <néhány v# esetében> 
26. n1 ül vendégségben 
27. n1v n2nál 

ül <büntetése végrehajtásaként> 
1. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> 
2. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> n2 alapján 
3. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> n2 miatt 
4. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> n2ben 
5. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> n2t <n2 – időtartam> 
6. n1 ül <büntetése végrehajtásaként> n2ért 

ül a babérain 
1. n1 ül a babérain 

üldögél 
1. n1 üldögél<gyakran időhatározóval> 
2. n1 üldögél d 
3. n1 üldögél d <d, n2 – állapot> 
4. n1 üldögél mint n2 <d, n2 – állapot> 
5. n1 üldögél n2 nélkül 
6. n1 üldögél n2x3 
7. n1 üldögél vendégségben 



üldöz 
1. n1 üldöz n2t 
2. n1 üldöz n2t n3(j)vel 
3. n1 üldöz n2t n3(j)ért 
4. n1 üldöz n2t n3ig 
5. n1 üldöz n2t n3n 
6. n1 üldöz n2t n3n át 

üldözőbe vesz 
1. n1 üldözőbe vesz n2t 

ültet 
1. n1 ültet d2 n2t 
2. n1 ültet d3 n2t 
3. n1 ültet n2t 
4. n1 ültet n2t d 
5. n1 ültet n2t n3 mellé 
6. n1 ültet n2t n3 miatt 
7. n1 ültet n2t n3be 
8. n1 ültet n2t n3hoz 
9. n1 ültet n2t n3ra 
10. n1 ültet n2t n3ra <n3 – időtartam> 
11. n1 ültet n2t n3x2 
12. n1 ültet n2t n3x3 
13. n1 ültet n2t n3ért 
14. n1 ültet n2t v# 
15. n1 ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#) mellé 
16. n1 ültet n2t v# || n1 v n2t n (v#)hoz 
17. n1 ültet n3x2 n2t 
18. n1 ültet n3x3 n2t 

ünnepel 
1. n1 ünnepel n2t 

üt 
1. n1 üt 

2. n1 üt n2nek _a ← n3jra 

3. n1 üt n2nek _a ← n3jt 
4. n1 üt n2ra 
5. n1 üt n2ra n3vel 
6. n1 üt n2t 
7. n1 üt n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
8. n1 üt n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
9. n1 üt n2t n2be 
10. n1 üt n2t n2n 
11. n1 üt n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
12. n1 üt n2t n3n 
13. n1 üt n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 



14. n1 üt n2t n3vel 
15. n1 üt n2t n3x2 
16. n1 üt n2t n3x3 
17. n1 üt n2t n3ért <n3 – indok> 
18. n1 üt n2vé n3t 
19. n1 üt n3t n2n 
20. n1 üt n3vel n2t 
21. n1n üt n2t n3be <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
22. n1n üt n2t n3n <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
23. n1n n2t üt n3 
24. n1t üt n2 <n2 – óra> 

üt <’hasonlít’> 
1. n1 üt <’hasonlít’> n2ra <n2 – többnyire n1 rokona> 

üt <kártyajátékban> 
1. n1 üt <kártyajátékban> n2t 
2. n1 üt <kártyajátékban> n2t n3vel 

ütközik 
1. n1 ütközik 
2. n1 ütközik<n1 – többes> 
3. n1 ütközik n2be 
4. n1 ütközik n2be n3 közben 
5. n1 ütközik n2be n3 során 
6. n1 ütközik n2nek 
7. n1 ütközik n2nek n3jvel 
8. n1 ütközik n2vel 
9. n1 ütközik n2vel || n1 és n2 v 
10. n1 ütközik n2vel egymásnak 

ütődik 
1. n1 ütődik magát n2hoz 
2. n1 ütődik magát n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
3. n1 ütődik magát n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
4. n1 ütődik n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
5. n1 ütődik n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
6. n1 ütődik n3vel n2hoz 

űz 
1. n1 űz n2t 
2. n1 űz n2t d 
3. n1 űz n2t n3ig 
4. n1 űz n2t n3n 



5. n1 űz n2t n3x1 
6. n1 űz n2t n3x2 

üzemel 
1. n1 üzemel 
2. n1 üzemel n2vel 

üzen 
1. n1 üzen n2t 
2. n1 üzen n2t n3nek 

űzőbe vesz 
1. n1 űzőbe vesz n2t 

  



V 
vacakol 

1. n1 vacakol 
2. n1 vacakol d <d, n2 – idő> 
3. n1 vacakol n2vel 
4. n1 vacakol n2x <d, n2 – idő> 

vacog 
1. n1 vacog 
2. n1 vacog n2től <n2 – kóros állapot> 
3. n1 vacog n2től <n2 – ok> 

4. n1nek _a ← n2j vacog 

5. n2nek _a ← n1j vacog 

vacsorázik 
1. n1 vacsorázik 
2. n1 vacsorázik n2t 

vadászik 
1. n1 vadászik n2ra 

vádol 
1. n1 vádol 
2. n1 vádol n2t 
3. n1 vádol n2t n3vel 
4. n1 vádol n3t n2vel 

vág 
1. n1 vág 
2. n1 vág d 
3. n1 vág n2 alá 
4. n1 vág n2hoz 
5. n1 vág n2jt 
6. n1 vág n2jt n3ben <n3 – rögzített> 
7. n1 vág n2jt n3n <n3 – rögzített> 
8. n1 vág n2nek 

9. n1 vág n2nek _a ← n3j közé 

10. n1 vág n2nek _a ← n3jbe 

11. n1 vág n2nek _a ← n3jra 

12. n1 vág n2nek _a ← n3jt 
13. n1 vág n2ra n3vel 
14. n1 vág n2t 
15. n1 vág n2t <n2 – az eltávolítandó tárgy> 
16. n1 vág n2t n2be 



17. n1 vág n2t n2n 
18. n1 vág n2t n3be 
19. n1 vág n2t n3ból <n3 – élettelen> 
20. n1 vág n2t n3ből <n2 – tárgy, n3 – anyag> 
21. n1 vág n2t n3hoz 
22. n1 vág n2t n3n 
23. n1 vág n2t n3ra 
24. n1 vág n2t n3ra <n3 – többnyire darab, karika, …> 
25. n1 vág n2t n3ra <n3 – többnyire rész, szelet, …> 
26. n1 vág n2t n3ról <n3 – élettelen> 
27. n1 vág n2t n3vel 
28. n1 vág n2t n3vel <n3 – eszköz> 
29. n1 vág n2t n3vel <n3-t n1 szabadon mozgatja> 
30. n1 vág n2t n3x3 <n2 – rés, n3 – felület> 
31. n1 vág n2t n3ért <n3 – indok> 

32. n1 vág n3nek _a ← n2jbe 

33. n1 vág n3nek _a ← n2jt 

34. n1 vág n3nek _a ← n2jt <n2 – n3 testének része> 
35. n1 vág n3vel n2t 
36. n1 vág n4t n2ből n3vel 
37. n1j vág 
38. n1n vág n2t n3be <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
39. n1n vág n2t n3n <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 

40. n2nek _a ← n1j vág 

vágat 
1. n1 vágat n2t 
2. n1 vágat n2t n3ra 

vagdal 
1. n1 vagdal n2t 
2. n1 vagdal n2t n3be 
3. n1 vagdal n2t n3ra 
4. n1 vagdal n2t n3vel 

vagdos 
1. n1 vagdos n2t 
2. n1 vagdos n2t n3be 
3. n1 vagdos n2t n3ra 
4. n1 vagdos n2t n3vel 

vágódik 
1. n1 vágódik 
2. n1 vágódik d 
3. n1 vágódik n2hoz 
4. n1 vágódik n2n 
5. n1 vágódik n2nek 
6. n1 vágódik n2x1 n3y2 



7. n1 vágódik n2x2 

8. n1nek _a ← n3j vágódik n2hoz 

9. n1nek _a ← n3j vágódik n2nek 

vágtat 
1. n1 vágtat 
2. n1 vágtat d 
3. n1 vágtat egymást n2ben 
4. n1 vágtat hogy s 
5. n1 vágtat magát d 
6. n1 vágtat magát n2x2 
7. n1 vágtat n2 mellett 
8. n1 vágtat n2 után 
9. n1 vágtat n2be 
10. n1 vágtat n2ben <n2 – haladási mód> 
11. n1 vágtat n2jra <n2 – cél> 
12. n1 vágtat n2n 
13. n1 vágtat n2n <n2 – hely> 
14. n1 vágtat n2n keresztül 
15. n1 vágtat n2n át 
16. n1 vágtat n2ra <n2 – cél> 
17. n1 vágtat n2x1 
18. n1 vágtat n2x1 n3y2 
19. n1 vágtat n2x2 
20. n1 vágtat n2x3 
21. n1 vágtat v# 
22. n1 vágtat v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

vágyakozik 
1. n1 vágyakozik arra hogy s 
2. n1 vágyakozik n2 után 
3. n1 vágyakozik n2ra 

vágyik 
1. n1 vágyik arra hogy s 
2. n1 vágyik d 
3. n1 vágyik n2 után 
4. n1 vágyik n2ra 
5. n1 vágyik n2x2 

vágyódik 
1. n1 vágyódik n2x2 
2. n2 vágyódik n1x2 

<vagyonosodik> 
1. n1 <vagyonosodik> 
2. n1 <vagyonosodik> n2 rovására 
3. n1 <vagyonosodik> n2ből 



váj 
1. n1 váj n2t 

vajaz 
1. n1 vajaz n2t 

vájkál 
1. n1 vájkál n2 között 
2. n1 vájkál n2ben 

vakar 
1. n1 vakar d 

2. n1 vakar n2nek _a ← n3jt 
3. n1 vakar n2t 
4. n1 vakar n3jt n3vel 

5. n1 vakar n3nek _a ← n2jt 

vakargat 
1. n1 vakargat d 

2. n1 vakargat n2nek _a ← n3jt 
3. n1 vakargat n2t 
4. n1 vakargat n3jt n3vel 

5. n1 vakargat n3nek _a ← n2jt 

válaszol 
1. n1 válaszol 
2. n1 válaszol (arra) (hogy) rel s 
3. n1 válaszol azt hogy s 
4. n1 válaszol d 
5. n1 válaszol n2nek 
6. n1 válaszol n2ra 
7. n1 válaszol n2t <n2 – valami, mi, ami, a következők, …> 
8. n1 válaszol n2vel 
9. n1 válaszol n3ra n2vel 
10. n1 válaszol s <s – kérdő> 
11. n1 válaszol „s” 

választ 
1. n1 választ 
2. n1 választ (azt) (hogy) rel s 
3. n1 választ n2 és n3 között 
4. n1 választ n2t 
5. n1 választ n2t (arra) hogy s 
6. n1 választ n2t <n2 – választott tisztség v. szerv> 
7. n1 választ n2t d <n2 – választott tisztség v. szerv> 
8. n1 választ n2t n3 közül 
9. n1 választ n2t n3be 
10. n1 választ n2t n3be <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 



11. n1 választ n2t n3ből 
12. n1 választ n2t n3hoz 
13. n1 választ n2t n3nek 
14. n1 választ n2t n3nek <n2 – személy, n3 – választott tisztség> 
15. n1 választ n2t n3nek <n3 – választott tisztség> 
16. n1 választ n2t n3ra 
17. n1 választ n2t n3ra <n2 – személy, n3 – választott v. képviseleti szerv> 
18. n1 választ n2t n3ra <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – n2 tisztségviselésének 
időtartama> 
19. n1 választ n2t n3vel <n2 – választott tisztség v. szerv, n3 – a szavazás módja> 
20. n1 választ n2t n3vé 
21. n1 választ n2t n3vé <n2 – személy, n3 – választott tisztség> 
22. n1 választ n2t n3x <n2 – választott tisztség v. szerv> 
23. n1 választ n3hoz illő n2t 
24. n1 választ n3nek _a sínéhez illő n2t 
25. n1 választ n3nek való n2t 
26. n1v n2t 

választ ad 
1. n1 választ ad n2nek 
2. n1 a választ ad 

válik 
1. n1 válik 
2. n1 válik a vé 
3. n1 válik avé 
4. n1 válik magát n2x 
5. n1 válik n2 
6. n1 válik n2ből 
7. n1 válik n2től 
8. n1 válik n2től || n1 és n2 v 
9. n1 válik n2vé 

vall 
1. n1 vall (azt) hogy s eskü alatt 
2. n1 vall (azt) hogy s n3 során 
3. n1 vall (azt) hogy s n3kor 
4. n1 vall (azt) hogy s n3n 
5. n1 vall azt hogy s 
6. n1 vall magát n2hoz 
7. n1 vall n2t 
8. n1 vall n2t <n2 – a következők, más, ugyanaz, …> 
9. n1 vall n2t eskü alatt 
10. n1 vall n2t n3 során 
11. n1 vall n2t n3kor 
12. n1 vall n2t n3n 

vállal 



1. n1 vállal (azt) hogy s 
2. n1 vállal magához n2t hogy s 
3. n1 vállal magának n2t 
4. n1 vállal n2t 
5. n1 vállal n2t magára 
6. n1 vállal n2t n3 alá 
7. n1 vállal n2t n3be 
8. n1 vállal n2ért n3t 

vallat 
1. n1 vallat n2t 
2. n1 vallat n2t a ügyben 
3. n1 vallat n2t n3 ügyében 
4. n1 vallat n2t n3-ügyben 
5. n1 vallat n2t n3ról 

válogat 
1. n1 válogat n2t 
2. n1 válogat n2t n3 közül 
3. n1 válogat n2t n3ből 

valóra válik 
1. n1 valóra válik 

valóra vált 
1. n1 valóra vált n2t 

vált 
1. n1 vált 
2. n1 vált n2jra 
3. n1 vált n2ra 
4. n1 vált n2t 
5. n1 vált n2t <n1 – többes> 
6. n1 vált n2t d 
7. n1 vált n2t n3n 
8. n1 vált n2t n3ra 
9. n1 vált n2t n3ra n4vel 
10. n1 vált n2t n3vel 
11. n1 vált n2t n3vel || n1 és n3 v n2t 
12. n1 vált n2t n3x3 
13. n1 vált n2t n3ért 
14. n1 vált n2t n3ért n4vel 
15. n1 vált n2től <n2 – ok> 
16. n1t vált n2 

<vmilyen> váltás van 
1. a <vmilyen> váltás van 
2. a <vmilyen> váltás van d 



3. a <vmilyen> váltás van n2x3 
4. n1 <vmilyen> váltás van 
5. n1 <vmilyen> váltás van n2t 

váltja egymást 
1. a váltja egymást 
2. a váltja egymást d 
3. a váltja egymást n2x3 

változik 
1. n1 változik 
2. n1 változik n2jra 
3. n1 változik n2től <n2 – ok> 
4. n1 változik n2vé 

változtat 
1. n1 változtat n2n 
2. n1 változtat n2t 
3. n1 változtat n2t avé 
4. n1 változtat n2t n3ra 
5. n1 változtat n2t n3vé 
6. n1 változtat n3vé n2t 

van 
1. van az (hogy) s 
2. honnan ! n2nek van n1t 
3. n1 van 
4. n1 van a 
5. n1 van a <v – cop> 
6. n1 van d 
7. n1 van d <d, n2 – helyzet v. állapot> 
8. n1 van d <d, n2 – idő> 
9. n1 van d <d, n2 – időpont> 
10. n1 van d <d, n2 – állapot> 
11. n1 van d <v n2> 
12. n1 van d n2ben 
13. n1 van d3 
14. n1 van magában n2t 
15. n1 van mint n2 <d, n2 – állapot> 
16. n1 van n2 <v – cop> 
17. n1 van n2 miatt 
18. n1 van n2 nélkül 
19. n1 van n2 után 
20. n1 van n2be 
21. n1 van n2ben 
22. n1 van n2ben <v – cop> 
23. n1 van n2ből 
24. n1 van n2n 



25. n1 van n2n <n2 – testrész> 
26. n1 van n2nek 
27. n1 van n2ra 
28. n1 van n2t 
29. n1 van n2vel 
30. n1 van n2x 
31. n1 van n2x <d, n2 – helyzet v. állapot> 
32. n1 van n2x <d, n2 – idő> 
33. n1 van n2x <d, n2 – időpont> 
34. n1 van n2x <v – cop> 
35. n1 van n2x <v n2> 
36. n1 van n2x3 

37. n1 van n3nek _a ← n2jx3 
38. n1 van n3x3 
39. n1 van vendégségben 
40. n1 a van<d, a – állapot> 
41. n1 n3x3 
42. n1ben van n2 
43. n1j van a 
44. n1j van n2nek 
45. n1nek van n2j 
46. n1nek van n2j <v – v hab> 
47. n1nek n2j van 
48. n1v n2nál 
49. n2 van magát n1vel 

50. n2 van n1nek _a ← n2j 

51. n2 van n1nek _a ← n3j <v – cop> 

52. n2nek ← n1j van 
53. n2nek van n1j 
54. ~ n2 van magát n1vel 

van <cop identifikáló jelentésben> 
1. n1 van <cop identifikáló jelentésben> n2 

van <cop klasszifikáló jelentésben> 
1. n1 van <cop klasszifikáló jelentésben> a 
2. n1 van <cop klasszifikáló jelentésben> d 
3. n1 van <cop klasszifikáló jelentésben> n2 
4. n1 van <cop klasszifikáló jelentésben> n2x 
5. n1x van <cop klasszifikáló jelentésben> n2 
6. n3 van <cop klasszifikáló jelentésben> n1vel d 
7. n3 van <cop klasszifikáló jelentésben> n1vel kapcsolatban d 
8. n3 van <cop klasszifikáló jelentésben> n1vel kapcsolatban n2x 
9. n3 van <cop klasszifikáló jelentésben> n1vel n2x 

van <létezik> 
1. n1 van <létezik> 



2. n1 van <létezik> d 
3. n1 van <létezik> n2vel 
4. n1 van <létezik> n2x3 
5. n1nek van <létezik> rel s <s – v> 
6. n2nek van <létezik> n1j 

van <megvan> 
1. n1 van <megvan> 
2. n1 van <megvan> d 
3. n1 van <megvan> n2vel 
4. n1 van <megvan> n2x3 
5. n1nek van <megvan> rel s <s – v> 
6. n2nek van <megvan> n1j 

van <történik> 
1. n1 van <történik> 
2. n1 van <történik> d 
3. n1 van <történik> n2vel 
4. n1 van <történik> n2x3 
5. n1nek van <történik> rel s <s – v> 
6. n2nek van <történik> n1j 

van <vhol> 
1. n1 van <vhol> d 
2. n1 van <vhol> n2x3 

<itt-ott> van 
1. n1 <itt-ott> van d 
2. n1 <itt-ott> van n2x3 

<vkivel> van 
1. n1 <vkivel> van n2vel 
2. n1 <vkivel> van n2vel n3ben 

van annyi esze 
1. n1nek van annyi esze hogy s 

van elég 
1. n2 számára van elég n1ből ! n2nek v n1ből 
2. n2 számára van elég n1ből ! n2nek v n1j 
3. n2 számára van elég n1 ! n2nek v n1ből 
4. n2 számára van elég n1 ! n2nek v n1j 
5. n2nek van elég n1ből ! n2nek v n1ből 
6. n2nek van elég n1ből ! n2nek v n1j 
7. n2nek van elég n1 ! n2nek v n1ből 
8. n2nek van elég n1 ! n2nek v n1j 
9. n2ra van elég n1ből ! n2nek v n1ből 
10. n2ra van elég n1ből ! n2nek v n1j 



11. n2ra van elég n1 ! n2nek v n1ből 
12. n2ra van elég n1 ! n2nek v n1j 

van esze 
1. n1nek van esze 

van úgy 
1. van úgy 

vándorol 
1. n1 vándorol 
2. n1 vándorol d 
3. n1 vándorol n2ben 
4. n1 vándorol n2n 
5. n1 vándorol n2x1 n3y2 
6. n1 vándorol n2x3 

vár 
1. n1 (azt) hogy s n3től 
2. n1 vár 
3. n1 vár (arra) conj s 
4. n1 vár (arra) hogy s 
5. n1 vár (azt) conj s 
6. n1 vár (azt) hogy s 
7. n1 vár mikor s 
8. n1 vár n2ra 
9. n1 vár n2ra d 
10. n1 vár n2ra n3x3 
11. n1 vár n2t 
12. n1 vár n2t || n1 v (azt) hogy s (n2) <néhány n2 esetében> 
13. n1 vár n2t <n2 – nem személy> 
14. n1 vár n2t d 
15. n1 vár n2t n3ra 
16. n1 vár n2t n3től 
17. n1 vár n2t n3x3 
18. n1 vár n2vel d 
19. n1 vár n2vel n3x3 
20. n1nek vár v#, n1ra v n (v#) <néhány v# esetében> 
21. n1ra vár (azt) hogy s 

várakozik 
1. n1 várakozik n2ra 
2. n1 várakozik n2ra d 
3. n1 várakozik n2ra n3x3 

varr 
1. n1 varr 
2. n1 varr n2n <n2 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 



3. n1 varr n2t 
4. n1 varr n2t n3ből 
5. n1 varr n2t n3n <n3 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 
6. n1 varr n2t n3nek 
7. n1 varr n2t n3vel <n3 – mozgatható eszköz> 
8. n1 varr n2t n3vel <n3 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 
9. n1 varr n2vel <n2 – anyag> 
10. n1 varr n2vel <n2 – mozgatható eszköz> 
11. n1 varr n2vel <n2 – nem mozgatható, rögzített eszköz> 
12. n1 varr n3t n2ből 

varrat 
1. n1 varrat d 
2. n1 varrat n2nál 
3. n1 varrat n2t 
4. n1 varrat n2t d <n3 – a varrási tevékenység szubjektuma> 
5. n1 varrat n2t n3ből 
6. n1 varrat n2t n3nek 
7. n1 varrat n2t n3x3 <n3 – a varrási tevékenység szubjektuma> 
8. n1 varrat n2x 

vasal 
1. n1 vasal 
2. n1 vasal n2n 
3. n1 vasal n2t 
4. n1 vasal n2vel 

vásárol 
1. n1 vásárol n2t 
2. n1 vásárol n2t a áron 
3. n1 vásárol n2t d 
4. n1 vásárol n2t n3be <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
5. n1 vásárol n2t n3n 
6. n1 vásárol n2t n3nek 
7. n1 vásárol n2t n3nek az árán 
8. n1 vásárol n2t n3ra <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
9. n1 vásárol n2t n3től 
10. n1 vásárol n2t n3x3 
11. n1 vásárol n2t n3ért 

12. n1 vásárol n3nek _a ← n2jt 
13. n1 ! vásárol n2t n3ből 

vastagodik 
1. n1 vastagodik 

2. n1 vastagodik n2ben || n1nek _a ← n2j v 
3. n1 vastagodik n2ben <n2 – n1 testrésze, többnyire váll, derék, csípő> 

vázol 



1. n1 vázol n2t 

véd 
1. n1 véd n2t 
2. n1 véd n2t d 
3. n1 véd n2t n3 ellen 
4. n1 véd n2t n3tól 
5. n1 véd n2t n3től 
6. n1 véd n2t n3vel 
7. n1 véd n2t n3vel <n3 – többnyire hideg fegyver> 
8. n1 véd n2t n3vel szemben 
9. n1 véd n2t n3x2 
10. n1 véd n3től n2t 

vedel 
1. n1 vedel n2t 

védelmet nyújt 
1. n1 védelmet nyújt n3nek n3 ellen 

védelmez 
1. n1 védelmez n2t 
2. n1 védelmez n2t n3tól 
3. n1 védelmez n3vel szemben n2t 

vedlik 
1. n1 vedlik 

2. n2nek _a ← n1j vedlik 

végbe|megy 
1. n1 végbe|megy d <d, n2 – mód> 
2. n1 végbe|megy n2x <d, n2 – mód> 

végbemegy 
1. n1 végbemegy d 
2. n1 végbemegy n2vel 
3. n1 végbemegy n2x3 

vége lesz 
1. n1nek a vége lesz 

vége van 
1. n1nek vége van 

végére jár 
1. n1 végére jár n2nek 

véget ér 
1. n1 véget ér 



2. n1 véget ér d 
3. n1 véget ér n2vel 
4. n1 véget ér n3x3 
5. n1 a véget ér 

vegetál 
1. n1 vegetál 

végez 
1. n1 végez d 
2. n1 végez n2ként 

3. n1 végez n2nek _a ← n3 szakán 
4. n1 végez n2t 
5. n1 végez n2t a képesítéssel 
6. n1 végez n2t d 
7. n1 végez n2t n3x 
8. n1 végez n2vel 
9. n1 végez n2vel n3ért 

véghezvisz 
1. n1 véghezvisz n2t 

végig|él 
1. n1 végig|él d n3ig <n3 – idő> 
2. n1 végig|él d n3t <n3 – idő> 
3. n1 végig|él mint n2 n3ig <n3 – idő> 
4. n1 végig|él mint n2 n3t <n3 – idő> 
5. n1 végig|él n2ként n3ig <n3 – idő> 
6. n1 végig|él n2ként n3t <n3 – idő> 
7. n1 végig|él n2t d 
8. n1 végig|él n2t mint n2 
9. n1 végig|él n2t n2ként 
10. n1 végig|él n2t n2x 
11. n1 végig|él n2t n3x3 
12. n1 végig|él n2x n3ig <n3 – idő> 
13. n1 végig|él n2x n3t <n3 – idő> 

végig|fektet 
1. n1 végig|fektet n2t 
2. n1 végig|fektet n2t bd 
3. n1 végig|fektet n2t d 
4. n1 végig|fektet n2t n3 mentén 
5. n1 végig|fektet n2t n3n 
6. n1 végig|fektet n2t n3n keresztül 
7. n1 végig|fektet n2t n3n át 
8. n1 végig|fektet n2t n3x1 
9. n1 végig|fektet n2t n3x2 



végig|fut 
1. n1 végig|fut 
2. n1 végig|fut d 
3. n1 végig|fut n2 között 
4. n1 végig|fut n2 mellett 

5. n1 végig|fut n2jt n3n’ n1nek _a ← n2j v n3n 
6. n1 végig|fut n2n 
7. n1 végig|fut n2x2 
8. n1 végig|fut n2x3 

végig|fut <’megtesz vmekkora utat’> 
1. n1 végig|fut <’megtesz vmekkora utat’> n2t <n2 – távolság> 
2. n1 végig|fut <’megtesz vmekkora utat’> n2t n3 alatt <n3 – idő> 

végig|halad 
1. ap n1 végig|halad n3 mellett 
2. n1 végig|halad d 
3. n1 végig|halad n2 mellett 
4. n1 végig|halad n2n 
5. n1 végig|halad n2x2 

végig|hallgat 
1. n1 végig|hallgat n2t 

végig|hömpölyög 
1. n1 végig|hömpölyög d 
2. n1 végig|hömpölyög n2n 
3. n1 végig|hömpölyög n2x3 

végig|húz 
1. n1 végig|húz n2t n3n 

végig|húzódik 
1. n1 végig|húzódik d 
2. n1 végig|húzódik n2 mentén 
3. n1 végig|húzódik n2n 
4. n1 végig|húzódik n2n keresztül 
5. n1 végig|húzódik n2n át 
6. n1 végig|húzódik n2x1 
7. n1 végig|húzódik n2x2 

végig|játszik 
1. n1 végig|játszik n2t 

végig|megy 
1. ap n1 végig|megy n3 mellett 
2. n1 végig|megy d 
3. n1 végig|megy n2 mellett 



4. n1 végig|megy n2n 
5. n1 végig|megy n2x2 

végig|néz 
1. n1 végig|néz n2t 

végig|siklik 
1. n1 végig|siklik n2n 

végig|utazik 
1. ap n1 végig|utazik n3 mellett 
2. n1 végig|utazik d 
3. n1 végig|utazik n2 mellett 
4. n1 végig|utazik n2n 
5. n1 végig|utazik n2x2 

végig|vezet 
1. n1 végig|vezet n2t 
2. n1 végig|vezet n2t bd 
3. n1 végig|vezet n2t d 
4. n1 végig|vezet n2t n3 mentén 
5. n1 végig|vezet n2t n3n 
6. n1 végig|vezet n2t n3n keresztül 
7. n1 végig|vezet n2t n3n át 
8. n1 végig|vezet n2t n3x1 
9. n1 végig|vezet n2t n3x2 

végigfut 
1. n1 végigfut n2n 
2. n1 végigfut n2n n3vel 
3. n1 végigfut n2t n3vel 

végigfuttat 
1. n1 végigfuttat n2jt n3n 

végighallgat 
1. n1 végighallgat n2t 

végighasít 
1. n1 végighasít n2n 

végighúz 
1. n1 végighúz n2t n3n 

végigjár 
1. n1 végigjár 
2. n1 végigjár n2t 

végigjár <járművön, lovon, …> 



1. n1 végigjár <járművön, lovon, …> n2t 
2. n1 végigjár <járművön, lovon, …> n2t n3n 

végigjártat <orrát, fülét – érzékelés céljából, mozgatja> 
1. n1 végigjártat <orrát, fülét – érzékelés céljából, mozgatja> n2jt n3n 

végigkérdez 
1. n1 végigkérdez n2t 

végigkutat 
1. n1 végigkutat n2t 

végigmegy 
1. n1 végigmegy 
2. n1 végigmegy n2 mellett 
3. n1 végigmegy n2n 

végigmér 
1. n1 végigmér n2t 
2. n1 végigmér n2t minden oldalról 
3. n1 végigmér n2t tetőtől talpig 

végignyúlik 
1. n1 végignyúlik n2x3 

végigrepül 
1. n1 végigrepül n2n 

végigseper 
1. n1 végigseper n2n végig 

végigsiklik 
1. n1 végigsiklik n2n 
2. n1 végigsiklik n2n n3vel 

3. n1 végigsiklik n2n n3vel || n1nek _a ← n3j v n2n 

végigsimít 
1. n1 végigsimít n2vel n3t 

végigsöpör 
1. n1 végigsöpör d 
2. n1 végigsöpör n2n 
3. n1 végigsöpör n2x3 

végigsuhan 
1. n1 végigsuhan n2n 

végigszalad 
1. n1 végigszalad n2n 



2. n1 végigszalad n2n n3vel 

3. n1 végigszalad n2n n3vel || n1nek _a ← n3j v n2n 

végigvág 
1. n1 végigvág n2n 
2. n1 végigvág n2n n3vel 
3. n1 végigvág n2nek _a n3jn 

végigvisz 
1. n1 végigvisz n2t 

végrehajt 
1. n1 végrehajt n2t 

végződik 
1. n1 végződik 
2. n1 végződik d 
3. n1 végződik n2ben 
4. n1 végződik n2vel 
5. n1 végződik n2vel <n2 – többnyire névm> 

vegyül 
1. n1 vegyül 
2. n1 vegyül n2vel 
3. n1 vegyül n2vel || n1 és n2 v 

vél 
1. mit vél s <s – kérdő> 
2. n1 vél a nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
3. n1 vél a nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
4. n1 vél a nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
5. n1 vél a nek n3nek /n3 v a nek n1t 
6. n1 vél a nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
7. n1 vél a nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
8. n1 vél azt hogy s 
9. n1 vél n2nek (azt) hogy s 
10. n1 vél n2nek n3 számára /n3 v a nek n1t 
11. n1 vél n2nek n3 számára /n3 v n2nek n1t 
12. n1 vél n2nek n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
13. n1 vél n2nek n3nek /n3 v a nek n1t 
14. n1 vél n2nek n3nek /n3 v n2nek n1t 
15. n1 vél n2nek n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
16. n1 vél n2t a nek 

17. n1 vél n2t a nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 

18. n1 vél n2t a nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 
19. n1 vél n2t d 
20. n1 vél n2t n3nek 

21. n1 vél n2t n3nek ↔ n1 v azt (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 



22. n1 vél n2t n3nek ↔ n1 v úgy (róla) hogy s <a, n3 – többnyire állandó tulajdonság> 
23. n1 vél úgy (hogy) s n3 számára /n3 v a nek n1t 
24. n1 vél úgy (hogy) s n3 számára /n3 v n2nek n1t 
25. n1 vél úgy (hogy) s n3 számára /n3 v úgy (hogy) s 
26. n1 vél úgy (hogy) s n3nek /n3 v a nek n1t 
27. n1 vél úgy (hogy) s n3nek /n3 v n2nek n1t 
28. n1 vél úgy (hogy) s n3nek /n3 v úgy (hogy) s 
29. n1 vél úgy hogy s 

véleményt nyilvánít 
1. n1 véleményt nyilvánít 
2. n1 véleményt nyilvánít n2ról 

ver 
1. n1 ver 
2. n1 ver magát n2hoz 
3. n1 ver magát n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
4. n1 ver magát n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
5. n1 ver n2hoz 
6. n1 ver n2nek 

7. n1 ver n2nek _a ← n3jra 

8. n1 ver n2nek _a ← n3jt 
9. n1 ver n2t 
10. n1 ver n2t <az ütés érintőleges vagy az objektumát mint felületet értelmezzük> 
11. n1 ver n2t <n2 – taktus, ritmus> 
12. n1 ver n2t d 
13. n1 ver n2t n3be 
14. n1 ver n2t n3n 
15. n1 ver n2t n3ról 
16. n1 ver n2t n3vel 
17. n1 ver n2t n3vel <n3 – anyag> 
18. n1 ver n2t n3vel <n3 – eszköz> 
19. n1 ver n2t n3x2 
20. n1 ver n2t n3x3 
21. n1 ver n2t n3ért <n3 – indok> 
22. n1 ver n2vel n3t <az ütés érintőleges v. objektumát felületként értelmezzük> 
23. n1 ver n2vel n3t <az ütés érintőleges, vagy az objektumát mint felületet 
értelmezzük> 
24. n1 ver n2x3 
25. n1 ver n3jt n2hoz 
26. n1 ver n3jt n3be 

27. n1 ver n3nek _a ← n2jt 
28. n1 ver n3ra n2t 
29. n1 ver n3vel n2t 
30. n1n ver n2t n3be <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 



31. n1n ver n2t n3n <az ütés objektumát pontszerű felületként értelmezzük> 
32. n2nek _a n1j ver<n1 többnyire n2 része, szerve> 

33. n2nek a ← n1j ver 

ver <bilincsbe, vasra> 
1. n1 ver <bilincsbe, vasra> n3be n2t 
2. n1 ver <bilincsbe, vasra> n3ra n2t 

vérátömlesztést ad 
1. n1 vérátömlesztést ad n3nek 

vérbe fojt 
1. n1 vérbe fojt n2t 

verbuvál 
1. n1 verbuvál n2t n3ből 

verdes 
1. n1 verdes magát n2hoz 
2. n1 verdes magát n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
3. n1 verdes magát n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
4. n1 verdes n2jvel 
5. n1 verdes n2t <az ütés érintőleges vagy az objektumát mint felületet értelmezzük> 

vereget 

1. n1 vereget n2nek _a ← n3jt 
2. n1 vereget n2t 
3. n1 vereget n2t n3be <n3 – n2 testrésze> 
4. n1 vereget n2t n3n 
5. n1 vereget n2t n3n <n3 – n2 testrésze> 

6. n1 vereget n2t n3n, n1 v n2nek _a ← n3jt 
7. n1 vereget n2t n3vel 

verekszik 
1. n1 verekszik 
2. n1 verekszik n2 ellen 
3. n1 verekszik n2ig 
4. n1 verekszik n2vel 
5. n1 verekszik n2vel || n1 és n2 v 
6. n1 verekszik n2ért 

vereséget szenved 
1. n1 vereséget szenved 
2. n1 vereséget szenved n2ben <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
3. n1 vereséget szenved n2ben <n2 – játék> 
4. n1 vereséget szenved n2n <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 



5. n1 vereséget szenved n2től 

vergődik 
1. n1 vergődik 
2. n1 vergődik n2x3 
3. n1n vergődik n2ben <n2 – beteges állapot> 

vérig sért 
1. n1 vérig sért n2t 

2. n1 vérig sért n2t n3vel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 vérig sért n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

verődik 
1. n1 verődik<n1 – többes v. csoport> 
2. n1 verődik<n1 – többes, gyűjtő v. csoport> 
3. n1 verődik d 
4. n1 verődik magát n2hoz 
5. n1 verődik magát n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
6. n1 verődik magát n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
7. n1 verődik n2be 
8. n1 verődik n2be <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű felületként 
értelmezzük> 
9. n1 verődik n2be <n2 – csapat v. annak formája> 
10. n1 verődik n2hoz 
11. n1 verődik n2hoz <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
12. n1 verődik n2kbe 
13. n1 verődik n2nek 
14. n1 verődik n2nek <az ütés egyenes irányú vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
15. n1 verődik n2nek <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 
16. n1 verődik n2ra <n2 – rendezvény> 
17. n1 verődik n2stul 
18. n1 verődik n2x1 
19. n1 verődik n2x2 
20. n1 verődik n2x3 
21. n1 verődik n3hoz <az ütés egyenes irányú, vagy az objektumát pontszerű 
felületként értelmezzük> 

22. n1 verődik n3nek _a ← n2jbe 
23. n1 verődik n3vel n2hoz 
24. n1 verődik n3x3 
25. n1 verődik v# 
26. n1 verődik v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 

<parthoz> verődik 



1. n1 <parthoz> verődik n2t n2 v 
2. n1 <parthoz> verődik n2t n3hoz 

verseng 
1. n1 verseng 
2. n1 verseng n2 ellen 
3. n1 verseng n2jig 
4. n1 verseng n2vel 
5. n1 verseng n2vel || n1 és n2 v egymással 
6. n1 verseng n2ért 

versenyez 
1. n1 versenyez 
2. n1 versenyez<n1 – többes> 
3. n1 versenyez n2 ellen 
4. n1 versenyez n2jig 
5. n1 versenyez n2vel 
6. n1 versenyez n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 versenyez n2vel || n1 és n2 v egymással 
8. n1 versenyez n2vel n3ben 
9. n1 versenyez n2ért 

vés 
1. n1 vés n2t 
2. n1 vés n2t <n2 – a fizikai ráhatás tárgya> 
3. n1 vés n2t <n2 – a ráhatás eredménye> 
4. n1 vés n2t n3be <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
5. n1 vés n2t n3n <n3 – a ráhatás tárgya, n2 – a ráhatás eredménye> 
6. n1 vés n2t n3vel 
7. n1 vés n2t n3x2 
8. n1 vés n2t n3x3 
9. n1 vés n3be n2t 
10. n1 vés n3ra n2t 

vésődik 
1. n1 vésődik n2x2 

vesz 
1. honnan n2 vesz n1t 
2. n1 vesz d n2t 
3. n1 vesz magához n2t hogy s 
4. n1 vesz magának n2t 
5. n1 vesz n2t 
6. n1 vesz n2t a áron 
7. n1 vesz n2t ajándékba 
8. n1 vesz n2t d 
9. n1 vesz n2t emlékbe 
10. n1 vesz n2t emlékül 



11. n1 vesz n2t n3 alá 
12. n1 vesz n2t n3 ellenében 
13. n1 vesz n2t n3 közé <n3 testrész> 
14. n1 vesz n2t n3 közül 
15. n1 vesz n2t n3be 
16. n1 vesz n2t n3be <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
17. n1 vesz n2t n3be <n3 testrész> 
18. n1 vesz n2t n3ben 
19. n1 vesz n2t n3ből 
20. n1 vesz n2t n3hoz 
21. n1 vesz n2t n3jra <n3 – kar, váll, hát, …> 
22. n1 vesz n2t n3n 
23. n1 vesz n2t n3nek 
24. n1 vesz n2t n3nek az árán 
25. n1 vesz n2t n3ra 
26. n1 vesz n2t n3ra <n3 – hitel, kölcsön, részlet> 
27. n1 vesz n2t n3ról 
28. n1 vesz n2t n3től 
29. n1 vesz n2t n3vel <n3 – testrész v. eszköz> 
30. n1 vesz n2t n3x1 
31. n1 vesz n2t n3x3 
32. n1 vesz n2t n3ért 

33. n1 vesz n3nek _a ← n2jt 
34. n1 vesz n3x n2t 
35. n1 vesz n3x1 a n2t 
36. n1 ! vesz n2t n3ből 

vész 
1. n1 vész n2be 
2. n1 vész n2ben 

vesz <’ki-ki több azonos típusú tárgy közül kiválasztja és elveszi a magáét’> 
1. n1 vesz <’ki-ki több azonos típusú tárgy közül kiválasztja és elveszi a magáét’> n2t 

veszekszik 
1. n1 veszekszik<n1 – többes v. gyűjtő> 
2. n1 veszekszik<n1 – többes> 
3. n1 veszekszik egymás között <n1 – többes> 
4. n1 veszekszik n2 miatt <n1 – többes> 
5. n1 veszekszik n2n <n1 – többes> 
6. n1 veszekszik n2vel 
7. n1 veszekszik n2vel || n1 és n2 v 

veszélyeztet 
1. n1 veszélyeztet n2t 
2. n1 veszélyeztet n2t n3 közé 
3. n1 veszélyeztet n2t n3be 
4. n1 veszélyeztet n2t n3ra 



veszi a fáradságot 
1. n1 veszi a fáradságot conj s 
2. n1 veszi a fáradságot hogy s 

veszít 
1. n1 veszít 
2. n1 veszít n2ben <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
3. n1 veszít n2ben <n2 – játék> 
4. n1 veszít n2jből 
5. n1 veszít n2n <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
6. n1 veszít n2n <n2 – névm> 
7. n1 veszít n2t 
8. n1 veszít n2t <n2 – a sportverseny egy egysége> 
9. n1 veszít n2x <n2 – mód> 
10. n1 veszít n3n n2t <n3 – a pénzfogadással járó verseny neve> 

11. n1 veszít n3nek _a ← n2jben <n2 – vélemény, elképzelés, …> 

veszít értékéből 
1. n1 veszít értékéből n2ben 

veszkődik 
1. n1 veszkődik 
2. n1 veszkődik d <d, n2 – idő> 
3. n1 veszkődik n2vel 
4. n1 veszkődik n2x <d, n2 – idő> 

vesződik 
1. n1 vesződik 
2. n1 vesződik d <d, n2 – idő> 
3. n1 vesződik n2vel 
4. n1 vesződik n2x <d, n2 – idő> 

veszt 
1. n1 veszt n2t 
2. n1 veszt n2t d 
3. n1 veszt n2t n2x3 

veszteget 
1. n1 veszteget n2t 
2. n1 veszteget n2t n3n 
3. n1 veszteget n2t n3ra 
4. n1 veszteget n2t n3vel 

vesztésre áll 
1. n1 vesztésre áll 
2. n1 vesztésre áll n2ben <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 
3. n1 vesztésre áll n2ben <n2 – játék> 
4. n1 vesztésre áll n2n <n2 – a sportverseny egy egysége, menete> 



vet 
1. n1 vet 
2. n1 vet magát n2nek 
3. n1 vet n2nek 
4. n1 vet n2t 
5. n1 vet n2t <n1 – víz, hullámok, sodrás …> 
6. n1 vet n2t d 
7. n1 vet n2t d <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 
8. n1 vet n2t d <n2 – tekintet, pillantás> 
9. n1 vet n2t n3be 
10. n1 vet n2t n3hoz 
11. n1 vet n2t n3ra 
12. n1 vet n2t n3ra <n3 – cél> 
13. n1 vet n2t n3ról 
14. n1 vet n2t n3x2 
15. n1 vet n2t n3x2 <n2 – pillantás> 
16. n1 vet n2t n3x2 <n2 – szem, pillantás, tekintet, …> 
17. n1 vet n2t n3x2 <n2 – tekintet, pillantás> 
18. n1 vet n2t n3x3 
19. n1 vet n3 felé n2t 
20. n1 vet n3 irányába n2t 
21. n1 vet n3jt n2nek 
22. n1t vet n3 d 
23. n1t vet n3 n2x2 
24. n3 vet n1t d 
25. n3 vet n1t n2x2 
26. n4 vet n1t d1 d2 
27. n4 vet n1t n2x1 n3y2 

vetekedik 
1. n1v n2vel 

vetekszik 
1. n1 vetekszik n2vel n3ben 

2. n1nek _a ← n3j vetekszik n2vel 

vetélkedik 
1. n1 vetélkedik<n1 – többes> 
2. n1 vetélkedik n2vel 
3. n1 vetélkedik n2vel || n1 és n2 v 
4. n1 vetélkedik n2vel n3ben 

vetít 
1. n1 vetít n2t 
2. n1 vetít n2t n3ra 
3. n1 vetít n2t n3vel 

vetkőzik 



1. n1 vetkőzik 
2. n1 vetkőzik derékig 
3. n1 vetkőzik meztelenre 
4. n1 vetkőzik n2ra <n2 – ruhadarab, többnyire alsónemű, bugyi, gatya> 

vetkőztet 
1. n1 vetkőztet n2t 
2. n1 vetkőztet n2t derékig 
3. n1 vetkőztet n2t meztelenre 
4. n1 vetkőztet n2t n3ra <n3 – ruhadarab, többnyire alsónemű, bugyi, gatya> 
5. n’ <rablótámadás áldozatának segélykiáltása> 

vetődik 
1. n1 vetődik 
2. n1 vetődik d 
3. n1 vetődik n2ben 
4. n1 vetődik n2n 
5. n1 vetődik n2ra <n1 – tekintet, pillantás, …> 
6. n1 vetődik n2x1 n3x2 
7. n1 vetődik n2x1 n3y2 
8. n1 vetődik n2x2 
9. n1 vetődik n2x3 
10. n1 vetődik n3ról n2ra 
11. n1 vetődik n3x2 

12. n1nek _a ← n4j vetődik n3ról n2ra 

vetül 
1. n1 vetül n2ben szerteszét 
2. n1 vetül n2ra 
3. n1 vetül n2ról 
4. n1 vetül n2x2 

vezényel 
1. n1 vezényel n2t 
2. n1 vezényel „n”t 

vezérel 
1. n1 vezérel n2t 
2. n1 vezérel n2t d 
3. n1 vezérel n2t n3x1 
4. n1 vezérel n2t n3x2 

vezet 
1. n1 vezet 
2. n1 vezet d 
3. n1 vezet magával n2t 
4. n1 vezet n2 mentén 
5. n1 vezet n2be 



6. n1 vezet n2hoz 
7. n1 vezet n2n 
8. n1 vezet n2n keresztül 
9. n1 vezet n2n át 
10. n1 vezet n2ra 
11. n1 vezet n2t 
12. n1 vezet n2t (azért) hogy s 
13. n1 vezet n2t <n1 – személy, maga megy> 
14. n1 vezet n2t <n2 – közlekedési eszköz> 
15. n1 vezet n2t <n2 – többes> 
16. n1 vezet n2t <n2 személy, saját lábán maga megy> 
17. n1 vezet n2t bd 
18. n1 vezet n2t d 
19. n1 vezet n2t magával 
20. n1 vezet n2t n3 alá 
21. n1 vezet n2t n3 felé 
22. n1 vezet n2t n3 mellett 
23. n1 vezet n2t n3 mentén 
24. n1 vezet n2t n3 mögött 
25. n1 vezet n2t n3 x2 
26. n1 vezet n2t n3be 
27. n1 vezet n2t n3ben 
28. n1 vezet n2t n3ből 
29. n1 vezet n2t n3hoz 
30. n1 vezet n2t n3ig 
31. n1 vezet n2t n3jnál fogva 
32. n1 vezet n2t n3n 
33. n1 vezet n2t n3n fogva 
34. n1 vezet n2t n3n keresztül 
35. n1 vezet n2t n3n végig 
36. n1 vezet n2t n3n át 
37. n1 vezet n2t n3ra 
38. n1 vezet n2t n3ra <n3 – cél> 
39. n1 vezet n2t n3ről 
40. n1 vezet n2t n3x1 
41. n1 vezet n2t n3x1 n4y2 
42. n1 vezet n2t n3x2 
43. n1 vezet n2t v# 
44. n1 vezet n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
45. n1 vezet n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <egyes v#-k esetében> 
46. n1 vezet n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
47. n1 vezet n2vel <n2 – az irányítás eszköze> 
48. n1 vezet n2x1 
49. n1 vezet n2x2 
50. n1 vezet n2x3 
51. n1 vezet n3be n2t 
52. n1 vezet n3ra n2t 



53. n1 vezet n3t d 
54. n1 vezet n3t n2be 
55. n1 vezet n3t n2hoz 
56. n1 vezet n3t n2ra 
57. n1 vezet n3t n2x2 
58. n1 vezet n3x2 n2t 
59. n1 vn1 vezet n2t d 
60. n1 vn1 vezet n2t n3x1 

vezetget 
1. n1 vezetget 
2. n1 vezetget n2t d 
3. n1 vezetget n2t n3ben 
4. n1 vezetget n2t n3jnál fogva 
5. n1 vezetget n2t n3n 
6. n1 vezetget n2t n3n át 
7. n1 vezetget n2t n3ra <n3 – cél> 
8. n1 vezetget n2t n3x2 
9. n1 vezetget n2t v# 
10. n1 vezetget n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
11. n1 vn1 vezetget n2t d 
12. n1 vn1 vezetget n2t n3x1 

vibrál 
1. n1 vibrál 
2. n1 vibrál d 
3. n1 vibrál n2ben 
4. n1 vibrál n2x3 
5. n2 vibrál n1jben s 

viccel 
1. n1 viccel 
2. n1 viccel n2vel 

vigaszt nyújt 
1. n1 vigaszt nyújt n2nek 

vigasztal 
1. n1 vigasztal n2t 
2. n1 vigasztal n2t n3vel 

vigyáz 
1. vigyáz hogy s 
2. vigyáz nehogy s 
3. vigyáz s <v – felsz. mód> 
4. n1 vigyáz 
5. n1 vigyáz (arra) hogy s 
6. n1 vigyáz arra (hogy) hogyan s 



7. n1 vigyáz arra hogy s 
8. n1 vigyáz hogy s 
9. n1 vigyáz n2ra 
10. n1 vigyáz n2ra <n2 – élőlény, cselekvés v. tulajdonság> 
11. n1 vigyáz n2t 
12. n1 vigyáz n2t n3 ellen 
13. n1 vigyáz n2t n3től 
14. n1 vigyáz n2t n3vel <n3 – szem, …> 
15. n1 vigyáz nehogy s 
16. n1 vigyáz nehogy s <s – tagadó, s – tagadó> 
17. n1 vigyáz s 

vigyázat 
1. n1 vigyázat<v – többnyire felsz> 
2. n1 vigyázat n2 

viháncol 
1. n1 viháncol 

világít 
1. n1 világít 
2. n1 világít n2n 
3. n1 világít n2n keresztül 
4. n1 világít n2n át 
5. n1 világít n2nek 
6. n1 világít n2ra 
7. n1 világít n2t 
8. n1 világít n2t n3vel 
9. n1 világít n2vel 
10. n1 világít n2x2 
11. n1 világít n2x3 
12. n2 világít n1t 

világol 
1. n1 világol 
2. n1 világol n2n 
3. n1 világol n2n keresztül 
4. n1 világol n2n át 
5. n1 világol n2x2 
6. n1 világol n2x3 

világosodik 
1. n1 világosodik 

villamosít 
1. n1 villamosít n2t 

villan 



1. n1 villan 
2. n1 villan d 
3. n1 villan n2ben 
4. n1 villan n2jben 
5. n1 villan n2n keresztül 
6. n1 villan n2n át 

7. n1 villan n2től ⇔~ n1 v d (n2) <néhány n2 esetében> 
8. n1 villan n2x3 
9. n1j villan<n1 – tekintet, arc, szem, …> 
10. n1j villan n2től 

11. n1j villan n2től ⇔~ n2 v n1jben 
12. n1j villan n2től <n2 – ok> 
13. n1j villan n2től [n2 – ok, többnyire érzés] 
14. n1jben villan n2 
15. n1jn villan n2 

16. n1nek _a ← n2j villan 
17. n2 villan n1jben s 

18. n2nek _a ← n1j villan 

villant 
1. n1 villant n2t <n2 – szem> 

villódzik 
1. n1 villódzik 
2. n1 villódzik d 
3. n1 villódzik n2x3 
4. n1n villódzik n2 

villog 
1. n1 villog 
2. n1 villog d 
3. n1 villog n2jben 
4. n1 villog n2n át 

5. n1 villog n2től ⇔~ n1 v d (n2) <néhány n2 esetében> 
6. n1 villog n2x3 
7. n1j villog<n1 – tekintet, arc, szem, …> 
8. n1j villog n2től 

9. n1j villog n2től ⇔~ n2 v n1jben 
10. n1j villog n2től <n2 – ok> 

11. n2nek _a ← n1j villog 

virágot nyit 
1. n1 virágot nyit 

virágzik 
1. n1 virágzik 

virrad 



1. n1 virrad 
2. n1 virrad n2ra 
3. n1 virrad n2x3 

virul 
1. n1 virul 
2. n1 virul n2től 

visel 
1. n1 visel n2t 

viselkedik 
1. n1 viselkedik d 
2. n1 viselkedik d n2vel 
3. n1 viselkedik d n3vel szemben 
4. n1 viselkedik n2ként 
5. n1 viselkedik n2x 
6. n1 viselkedik n2x n3vel szemben 
7. n1 úgy viselkedik mint n2 

viseltetik 
1. n1 viseltetik n2 iránt d 
2. n1 viseltetik n2 iránt n3x 
3. n1 viseltetik n2vel szemben d 
4. n1 viseltetik n2vel szemben n3x 

visz 
1. n1 visz 
2. n1 visz (magával) n2t d 
3. n1 visz (magával) n2t n3x2 
4. n1 visz d 
5. n1 visz magával n2t 
6. n1 visz n2 d 
7. n1 visz n2 n3x2 
8. n1 visz n2be 
9. n1 visz n2hoz 
10. n1 visz n2ig 
11. n1 visz n2n 
12. n1 visz n2ra 
13. n1 visz n2t 
14. n1 visz n2t (azért) hogy s 
15. n1 visz n2t (azért) hogy s <v# – vtat> 
16. n1 visz n2t <n1 – személy, maga megy> 
17. n1 visz n2t a úton <a – légi, vízi, …> 
18. n1 visz n2t d 
19. n1 visz n2t d <d, n3 – mérték> 
20. n1 visz n2t d n4vel 
21. n1 visz n2t magával 



22. n1 visz n2t n2n <n3 – szállítóeszköz> 
23. n1 visz n2t n2x2 
24. n1 visz n2t n3 felé 
25. n1 visz n2t n3 körében 
26. n1 visz n2t n3 között 
27. n1 visz n2t n3 mellett 
28. n1 visz n2t n3 x2 
29. n1 visz n2t n3be 
30. n1 visz n2t n3ben 
31. n1 visz n2t n3ben <n3 – közlekedési eszköz> 
32. n1 visz n2t n3ben <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
33. n1 visz n2t n3ben <n3 – szállítóeszköz> 
34. n1 visz n2t n3ből 
35. n1 visz n2t n3hoz 
36. n1 visz n2t n3ig 
37. n1 visz n2t n3jben 
38. n1 visz n2t n3jn 
39. n1 visz n2t n3jnál fogva 
40. n1 visz n2t n3n 
41. n1 visz n2t n3n (végig) 
42. n1 visz n2t n3n <n3 – közlekedési eszköz> 
43. n1 visz n2t n3n <n3 – szállító- v. közlekedési eszköz> 
44. n1 visz n2t n3n <n3 – szállítóeszköz> 
45. n1 visz n2t n3n keresztül 
46. n1 visz n2t n3n át 
47. n1 visz n2t n3nek 
48. n1 visz n2t n3ra 
49. n1 visz n2t n3ra <n3 – cél> 
50. n1 visz n2t n3ra n4vel 
51. n1 visz n2t n3ról 
52. n1 visz n2t n3ről 
53. n1 visz n2t n3vel 
54. n1 visz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, autóbusz> 
55. n1 visz n2t n3vel <n3 – vonat, hajó, repülőgép, …> 
56. n1 visz n2t n3x1 
57. n1 visz n2t n3x2 
58. n1 visz n2t n3x2 <d, n3 – mérték> 
59. n1 visz n2t n3x2 n4vel 
60. n1 visz n2t v# 
61. n1 visz n2t v# || n1 v n (v#)ra <néhány v# esetében> 
62. n1 visz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra 
63. n1 visz n2t v# || n1 v n2t n (v#)ra <néhány v# esetében> 
64. n1 visz n2t v# <v# – vtat> 
65. n1 visz n2x2 
66. n1 visz n2x3 
67. n1 visz n3nek _a n2jt 
68. n1 visz n3ra n2t 



69. n1 visz n3t d 
70. n1 visz n3t n2be 
71. n1 visz n3t n2x2 
72. n1 visz n3x2 n2t 
73. n1 d visz 
74. n1 vn1 visz n2t d 
75. n1 vn1 visz n2t n3x1 
76. n1t visz n3 d 
77. n1t visz n3 n2x2 
78. n2 visz n1t 
79. n3 visz n1t d 
80. n3 visz n1t n2x1 
81. n3 visz n1t n2x2 

visz <egészen vkiig> 
1. n1 visz <egészen vkiig> n2t n3be 
2. n1 visz <egészen vkiig> n2t n3ig <n1 – többnyire szél> 

visz <lőfegyver működik> 
1. n1 visz <lőfegyver működik> 
2. n1 visz <lőfegyver működik> n2ra 
3. n1 <lőfegyver működik> visz n2x2 

viszonoz 

1. n1 viszonoz n2nek _a ← n4jt n3vel 
2. n1 viszonoz n3t n2vel 

<vmilyen> viszonyban van 
1. n1 a <vmilyen> viszonyban van n2vel 

viszonyul 
1. n1 viszonyul n2hoz d 
2. n1 viszonyul n2hoz n3x 

vissza|cseng 
1. n1 vissza|cseng n2ként n3jben <n3 – szív, lélek> 

vissza|fordít 
1. n1 vissza|fordít n2t 
2. n1 vissza|fordít n2t d 
3. n1 vissza|fordít n2t n3x2 

vissza|hangzik 
1. n1 vissza|hangzik d 
2. n1 vissza|hangzik n2x3 

vissza|hőköl 
1. n1 vissza|hőköl 
2. n1 vissza|hőköl n2vel <n2 – kéz, láb> 



vissza|húz 
1. n1 vissza|húz n2t 
2. n1 vissza|húz n2t (arra) hogy s 
3. n1 vissza|húz n2t d 
4. n1 vissza|húz n2t n3x1 
5. n1 vissza|húz n2t n3x2 

vissza|néz 
1. n1 vissza|néz 
2. n1 vissza|néz a n2vel <n2 – szem, …> 
3. n1 vissza|néz d 
4. n1 vissza|néz n2be <n2 – tükröző felület> 
5. n1 vissza|néz n2n <n2 – optikai készülék> 
6. n1 vissza|néz n2x1 
7. n1 vissza|néz n2x2 
8. n1 vissza|néz v 

vissza|rettent 
1. n1 vissza|rettent n2 

2. n1 vissza|rettent n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
3. n1 vissza|rettent n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 

vissza|szerez 
1. n1 vissza|szerez n2t 
2. n1 vissza|szerez n2t n3től 

vissza|tükröz 
1. n1 vissza|tükröz n2t 

vissza|tükröződik 
1. n1 vissza|tükröződik n2ben 
2. n1 vissza|tükröződik n2n 

vissza|von 
1. n1 vissza|von n2t n3 x2 
2. n1 vissza|von n2t n3x1 

visszaad 
1. n1 visszaad (azt) (hogy) rel s 
2. n1 visszaad (azt) (hogy) rel s n3nek 
3. n1 visszaad (azt) hogy s 
4. n1 visszaad (azt) hogy s n3nek 
5. n1 visszaad n2t 
6. n1 visszaad n2t d 
7. n1 visszaad n2t n3(j)ben 
8. n1 visszaad n2t n3ben 
9. n1 visszaad n2t n3n 
10. n1 visszaad n2t n3nek 



11. n1 visszaad n2t n3nek <n2 – pénzösszeg> 
12. n1 visszaad n2t n3vel 
13. n1 visszaad n2t n3x2 

14. n1 visszaad n3nek _a ← n2jt 

visszaél 
1. n1 visszaél n2vel 

visszaemlékezik 
1. n1 visszaemlékezik (arra) (hogy) rel s 
2. n1 visszaemlékezik n2ra 

visszaereszt 
1. n1 visszaereszt n2t 

visszafog 
1. n1 visszafog n2t 
2. n1 visszafog n2t n3jnál fogva 
3. n1 visszafog n2t n3vel 

visszafog <’lelassít’> 
1. n1 visszafog <’lelassít’> n2t 

visszafoglal 
1. n1 visszafoglal n2t 

visszafojt 
1. n1 visszafojt n2t 
2. n1 visszafojt n2t n3ben 

visszafordít 
1. n1 visszafordít n2t 
2. n1 visszafordít n2t d 
3. n1 visszafordít n2t n3x1 
4. n1 visszafordít n2t n3x2 

visszagondol 
1. n1 visszagondol n2ra 

visszagördül 
1. n1 visszagördül 
2. n1 visszagördül d 
3. n1 visszagördül n2x 

visszahat 
1. n1 visszahat n2jra 

visszahelyez 
1. n1 visszahelyez n2t n3be 



2. n1 visszahelyez n2t n3ra 

visszahív 
1. n1 visszahív n2t 
2. n1 visszahív n2t d 
3. n1 visszahív n2t hogy s 
4. n1 visszahív n2t n3ben 
5. n1 visszahív n2t n3ből 
6. n1 visszahív n2t n3n <n3 – eszköz> 
7. n1 visszahív n2t n3ra <n3 – cél> 
8. n1 visszahív n2t n3x1 
9. n1 visszahív n2t n3x2 

visszahoz 
1. n1 visszahoz n2t 
2. n1 visszahoz n2t d 
3. n1 visszahoz n2t n3nek 
4. n1 visszahoz n2t n3x1 
5. n1 visszahoz n2t n3x2 

6. n1 visszahoz n3nek _a ← n2jt 

visszahúzódik 
1. n1 visszahúzódik 
2. n1 visszahúzódik d 
3. n1 visszahúzódik n2 alatt <n2 – ok> 
4. n1 visszahúzódik n2ben <n2 – ok> 
5. n1 visszahúzódik n2n 
6. n1 visszahúzódik n2n keresztül 
7. n1 visszahúzódik n2n át 
8. n1 visszahúzódik n2nek _a környékéről 
9. n1 visszahúzódik n2ra <n2 – ok> 
10. n1 visszahúzódik n2ra <n2 – távolság> 
11. n1 visszahúzódik n2ról 
12. n1 visszahúzódik n2t <n2 – távolság> 
13. n1 visszahúzódik n2től 
14. n1 visszahúzódik n2x 
15. n1 visszahúzódik n2x1 
16. n1 visszahúzódik n2x2 
17. n1 visszahúzódik n2x3 

18. n3nek _a ← n2jról visszahúzódik n1 

visszairányít 
1. n1 visszairányít n2t 
2. n1 visszairányít n2t d 
3. n1 visszairányít n2t n3x1 
4. n1 visszairányít n2t n3x2 

visszajön 



1. n1 visszajön 
2. n1 visszajön d 
3. n1 visszajön n2ként 
4. n1 visszajön n2n 
5. n1 visszajön n2n keresztül 
6. n1 visszajön n2n át 
7. n1 visszajön n2x1 
8. n1 visszajön n2x2 

visszakérdez 
1. n1 visszakérdez n2t 
2. n1 visszakérdez „s” 

visszaküld 
1. n1 visszaküld n2t 
2. n1 visszaküld n2t d 
3. n1 visszaküld n2t n3x1 
4. n1 visszaküld n2t n3x2 

visszalép 
1. n1 visszalép d 
2. n1 visszalép n2ról 
3. n1 visszalép n2t 
4. n1 visszalép n2től 
5. n1 visszalép n2x2 

visszalök 
1. n1 visszalök 

visszamarad 
1. n1 visszamarad 
2. n1 visszamarad n2 tekintetében 
3. n1 visszamarad n2ben 
4. n1 visszamarad n2t tekintve 

visszamegy 
1. n1 visszamegy 
2. n1 visszamegy d 
3. n1 visszamegy mint n2 
4. n1 visszamegy n2ként 
5. n1 visszamegy n2n 
6. n1 visszamegy n2n keresztül 
7. n1 visszamegy n2n át 
8. n1 visszamegy n2x1 
9. n1 visszamegy n2x2 
10. n1 visszamegy v# 

visszanéz 



1. n1 visszanéz 
2. n1 visszanéz n2ra 

visszanyer 
1. n1t 
2. n2 visszanyer 
3. n2 visszanyer n1t 

visszapillant 
1. n1 visszapillant 
2. n1 visszapillant n2ra 

visszarendel 
1. n1 visszarendel n2t 
2. n1 visszarendel n2t d 
3. n1 visszarendel n2t hogy s 
4. n1 visszarendel n2t n3ben 
5. n1 visszarendel n2t n3n <n3 – eszköz> 
6. n1 visszarendel n2t n3ra <n3 – cél> 
7. n1 visszarendel n2t n3x1 
8. n1 visszarendel n2t n3x2 

visszariad <gyakran tagadó v. kérdő> 
1. n1 visszariad <gyakran tagadó v. kérdő> n2től 

visszasír 
1. n1 visszasír n2t 

visszaszerez 
1. n1 visszaszerez n2t 

visszaszorít 
1. n1 visszaszorít d 
2. n1 visszaszorít n2t 
3. n1 visszaszorít n2t d 
4. n1 visszaszorít n2t n3ra <n3 – távolság> 
5. n1 visszaszorít n2t n3x1 
6. n1 visszaszorít n2t n3x2 

visszatart 
1. n1 visszatart n2t 
2. n1 visszatart n2t <d – itt, ott, d – itt, ott> 
3. n1 visszatart n2t n3 miatt 
4. n1 visszatart n2t n3ből 
5. n1 visszatart n2t n3jnál fogva 
6. n1 visszatart n2t n3től 
7. n1 visszatart n2t n3vel 
8. n1 visszatart n2t n3x3 



visszatartja magát 
1. n1 visszatartja magát d 
2. n1 visszatartja magát n2x3 

visszatekint 
1. n1 visszatekint 
2. n1 visszatekint n2ra 

visszatér 
1. n1 visszatér 
2. n1 visszatér d 
3. n1 visszatér mint n2 
4. n1 visszatér n2hoz 
5. n1 visszatér n2ként 
6. n1 visszatér n2n 
7. n1 visszatér n2n keresztül 
8. n1 visszatér n2n át 
9. n1 visszatér n2ra 
10. n1 visszatér n2x1 
11. n1 visszatér n2x2 
12. n1 visszatér v# 

13. n1nek _a ← n2j visszatér 
14. n1t 

15. n2nek _a ← n1j visszatér 

visszatérít 
1. n1 visszatérít n2t 
2. n1 visszatérít n2t n3vel 

visszautasít 
1. n1 visszautasít n2t 
2. n1 visszautasít n2t <n2 – személy v. személyek csoportja> 
3. n1 visszautasít n2t <n2 – állítás> 

visszaüt 
1. n1 visszaüt 

visszaver 
1. n1 visszaver d 
2. n1 visszaver n2t 
3. n1 visszaver n2t d 
4. n1 visszaver n2t n3ra <n3 – távolság> 
5. n1 visszaver n2t n3vel 
6. n1 visszaver n2t n3x1 
7. n1 visszaver n2t n3x2 

visszaverődik 
1. n1 visszaverődik n2ról 



visszavesz 
1. n1 visszavesz n2t 

visszavet 
1. n1 visszavet d 
2. n1 visszavet n2t 
3. n1 visszavet n2t d 
4. n1 visszavet n2t n3ra <n3 – távolság> 
5. n1 visszavet n2t n3x1 
6. n1 visszavet n2t n3x2 

visszavisz 
1. n1 visszavisz n2t 
2. n1 visszavisz n2t d 
3. n1 visszavisz n2t n3nek 
4. n1 visszavisz n2t n3x1 
5. n1 visszavisz n2t n3x2 

visszavon 
1. n1 visszavon n2t 
2. n1 visszavon n2t n3ról 
3. n1 visszavon n2t n3től 

4. n1 visszavon n3nek _a ← n2jt 

visszavonul 
1. n1 visszavonul 
2. n1 visszavonul d 
3. n1 visszavonul n2 alatt <n2 – ok> 
4. n1 visszavonul n2ben <n2 – ok> 
5. n1 visszavonul n2n 
6. n1 visszavonul n2n keresztül 
7. n1 visszavonul n2n át 
8. n1 visszavonul n2ra 
9. n1 visszavonul n2ra <n2 – ok> 
10. n1 visszavonul n2ra <n2 – távolság> 
11. n1 visszavonul n2t <n2 – távolság> 
12. n1 visszavonul n2x1 
13. n1 visszavonul n2x2 
14. n1 visszavonul n2x3 
15. n1 visszavonul n3ra <n2 – távolság> 

visszazeng 
1. n1 visszazeng n2t 

visszhangoz 
1. n1 visszhangoz n2t 
2. n2 visszhangoz n1t 



visszhangzik 
1. n1 visszhangzik d 
2. n1 visszhangzik n2x3 

vitat 
1. n1 vitat (azt) (hogy) rel s 
2. n1 vitat (azt) (hogy) rel s n3vel 
3. n1 vitat (azt) (hogy) rel s n3x3 
4. n1 vitat (hogy) s <s – kérdő> 
5. n1 vitat hogy s 
6. n1 vitat hogy s n3vel 
7. n1 vitat hogy s n3x3 
8. n1 vitat n2be 
9. n1 vitat n2t 
10. n1 vitat n2t n3vel 
11. n1 vitat n2t n3x3 
12. n1 vitat n2vel hogy s 
13. n1 vitat s 

vitatkozgat 
1. n1 vitatkozgat<n1 – többes> 
2. n1 vitatkozgat arról hogy s 
3. n1 vitatkozgat egymással <n1 – többes> 
4. n1 vitatkozgat n2ról 
5. n1 vitatkozgat n2vel 
6. n1 vitatkozgat n2vel || n1 és n2 v egymással 

vitatkozik 
1. n1 vitatkozik 
2. n1 vitatkozik (arról) (hogy) rel s 
3. n1 vitatkozik n2ról 
4. n1 vitatkozik n2vel 

vitázik 
1. n1 vitázik<n1 – többes> 
2. n1 vitázik arról hogy s 
3. n1 vitázik egymással <n1 – többes> 
4. n1 vitázik n2ról 
5. n1 vitázik n2vel 
6. n1 vitázik n2vel || n1 és n2 v egymással 

vitorlázik 
1. n1 vitorlázik 
2. n1 vitorlázik d 
3. n1 vitorlázik n2 mentén 
4. n1 vitorlázik n2 nyomában 
5. n1 vitorlázik n2n 
6. n1 vitorlázik n2n <n2 – vízi közlekedési eszköz> 



7. n1 vitorlázik n2x1 
8. n1 vitorlázik n2x2 
9. n1 vitorlázik n2x3 

vív 
1. n1 vív 
2. n1 vív a harcot 
3. n1 vív a párbajt 
4. n1 vív n2t 
5. n1 vív n2vel 
6. n1 vív n2vel || n1 és n2 v 
7. n1 vív n2ért 

víz alá merít 
1. n1 víz alá merít n2t 

vízbe fúl 
1. n1 vízbe fúl 

vízen van 
1. n1 vízen van 

vizez 
1. n1 vizez n2t 
2. n1 vizez n2t n3vel 

vizsgál 

1. n1 vizsgál n2nek _a ← n3jt 

2. n1 vizsgál n2nek _a ← n3jt <n3 – n2 tulajdonsága> 
3. n1 vizsgál n2t 
4. n1 vizsgál n2t n3 között <n3 – a kipróbálás módja> 
5. n1 vizsgál n2t n3ben <n3 – a kipróbálás módja> 
6. n1 vizsgál n2t n3n 
7. n1 vizsgál n2t n3n <n3 – a kipróbálás módja> 
8. n1 vizsgál n2t n3vel 
9. n1 vizsgál n2t n3vel <n3 – a kipróbálás módja> 

vizsgálatának körébe von 
1. n1 vizsgálatának körébe von n2t 

vizsgálgat 
1. n1 vizsgálgat n2t 

vizsgázik 
1. n1 vizsgázik d 
2. n1 vizsgázik n2ből 
3. n1 vizsgázik n2ből n3nál 
4. n1 vizsgázik n2ből n3ra 



vizsgáztat 
1. n1 vizsgáztat n2t 
2. n1 vizsgáztat n2t n3ből 
3. n1 vizsgáztat n3t 

vkinek a szeme elé kerül 
1. n1 n3nek _a vkinek a szeme elé kerül d 
2. n1 n3nek _a vkinek a szeme elé kerül n2x3 

vmilyen a koszt 
1. n1 vmilyen a koszt n2nek 

volt 
1. a n1 volt 
2. n1 volt n2 <v – cop> 
3. n2 volt a 
4. n2 volt n1ben 

von 
1. n1 von n2t 
2. n1 von n2t (arra) hogy s 
3. n1 von n2t d 
4. n1 von n2t n3 alá 
5. n1 von n2t n3 közé 
6. n1 von n2t n3 x2 
7. n1 von n2t n3be 
8. n1 von n2t n3be <n3 – alakzat> 
9. n1 von n2t n3hoz 
10. n1 von n2t n3n 
11. n1 von n2t n3nek 
12. n1 von n2t n3ra 
13. n1 von n2t n3vel 
14. n1 von n2t n3x1 
15. n1 von n2t n3x2 
16. n1 von n3be n2t 
17. n1 von n3ra n2t 

von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> 
1. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> 
magához n2t hogy s 
2. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> 
magának n2t 
3. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> n2t n3 
alá 
4. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> n2t 
n3be 
5. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> n2t n3ra 



6. n1 von <okozza azt, hogy n2 az n3-mal jelölt állapotba, helyzetbe kerüljön> n2ért 
n3t 

vonaglik 
1. n1 vonaglik 
2. n1 vonaglik n2x3 
3. n1n vonaglik n2ben <n2 – beteges állapot> 

vonatkozik 
1. n1 vonatkozik n2ra 

vonszol 
1. n1 vonszol n2t 
2. n1 vonszol n2t d 
3. n1 vonszol n2t n3jnál fogva 
4. n1 vonszol n2t n3jnél fogva 
5. n1 vonszol n2t n3n (fogva) 
6. n1 vonszol n2t n3n <n3 – póráz, kötél> 
7. n1 vonszol n2t n3x1 
8. n1 vonszol n2t n3x2 

vontat 
1. n1 vontat n2t 
2. n1 vontat n2t d 
3. n1 vontat n2t n3jnél fogva 
4. n1 vontat n2t n3n 
5. n1 vontat n2t n3n (fogva) 
6. n1 vontat n2t n3n <n3 – póráz, kötél> 
7. n1 vontat n2t n3n keresztül 
8. n1 vontat n2t n3n át 
9. n1 vontat n2t n3x2 

vontatottan mond 
1. n1 vontatottan mond „s” 

vonul 
1. n1 vonul 
2. n1 vonul # <néhány v# esetében> 
3. n1 vonul d 
4. n1 vonul d <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
5. n1 vonul d2 d1 
6. n1 vonul d2 n2x1 
7. n1 vonul n2 ellen 
8. n1 vonul n2be <n2 – hely, helyiség, közeg stb.> 
9. n1 vonul n2be d1 
10. n1 vonul n2be n2x1 
11. n1 vonul n2n 
12. n1 vonul n2n <n2 – nyílás(záró)> 



13. n1 vonul n2n keresztül 
14. n1 vonul n2n át 
15. n1 vonul n2nek _a nyomában 
16. n1 vonul n2ra <n2 – cél> 
17. n1 vonul n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 
18. n1 vonul n2x1 
19. n1 vonul n2x2 
20. n1 vonul n2x3 
21. n1 vonul n2ért <n2 – cél> 
22. n1 vonul v# 
23. n1 vonul v# || n1 v n (v#)ra 
24. n1 vonul v# n2t v# – cél 

vonul <’otthagyja munkahelyét’> 
1. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> 
2. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> d 
3. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> n2be <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, 
…> 
4. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> n2ra <n2 – nyugállomány, nyugdíj, szabadság, 
…> 
5. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> n2x1 
6. n1 vonul <’otthagyja munkahelyét’> n2x2 

vonultat 
1. n1 vonultat n2t 

vonz 
1. n1 vonz n2t 
2. n1 vonz n2t magához 
3. n1 vonz n2t n3hoz 

4. n1 vonz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
5. n1 vonz n2t n3jvel <n3 – n1 tulajdonsága> 
6. n1 vonz n2t n3nek 
7. n1 vonz n2t n3ra 
8. n1 vonz n2t n3vel 
9. n3 vonz n1t n2x2 

vonzalmat ébreszt 
1. n1 vonzalmat ébreszt n2ben 

vonzódik 
1. n1 vonzódik n2t, ! n2 v n1x2 
2. n2 vonzódik n1x2 

vöröslik 
1. n1 vöröslik 
2. n1 vöröslik d 
3. n1 vöröslik n2x3 



vörösödik 
1. n1 vörösödik 
2. n1 vörösödik n2jben <n2 – ok> 
3. n1 vörösödik n2től <n2 – ok> 

4. n2nek _a ← n1j vörösödik 

5. n2nek _a ← n1j vörösödik<n1 – n2 testrésze> 

vörösre tapsol 
1. n1 vörösre tapsol n2t 

vulkanizál 
1. n1 vulkanizál n2t 

  



Z 
zajlik 

1. n1 zajlik 
2. n1 zajlik d 
3. n1 zajlik d <d, n2 – mód> 
4. n1 zajlik n2n 
5. n1 zajlik n2vel <n2 – a helyváltoztatáshoz használt eszköz v. anyag> 
6. n1 zajlik n2x <d, n2 – mód> 
7. n1 zajlik n2x1 
8. n1 zajlik n2x2 
9. n1 zajlik n2x3 
10. n2 zajlik 

zajong 
1. n1 zajong 

zajt csap 
1. n1 zajt csap n2 körül 

zaklat 
1. n1 zaklat magát d 
2. n1 zaklat magát n2x2 
3. n1 zaklat n2t 
4. n1 zaklat n2t (azzal) hogy s 
5. n1 zaklat n2t d 
6. n1 zaklat n2t n3vel 
7. n1 zaklat n2t n3x3 
8. n1n zaklat n2t n3vel 

zálogba ad 
1. n1 zálogba ad n2t 

zálogba tesz 
1. n1 zálogba tesz n2t 

zálogházba tesz 
1. n1 zálogházba tesz n2t 

záporozik 
1. n1 záporozik 
2. n1 záporozik d 
3. n1 záporozik n2kben 
4. n1 záporozik n2ként || n1--n2 v 
5. n1 záporozik n2ra 



6. n1 záporozik n2ról 
7. n1 záporozik n2x1 

zár 
1. n1 zár magához n2t hogy s 
2. n1 zár magának n2t 
3. n1 zár n2t 
4. n1 zár n2t n3 alá 
5. n1 zár n2t n3be 
6. n1 zár n2t n3ben 
7. n1 zár n2t n3vel 
8. n1 zár n3ra n2t 
9. n1 zár n3vel n2t 

zargat 
1. n1 zargat n2t 
2. n1 zargat n2t d 
3. n1 zargat n2t n3ra <n3 – cél> 
4. n1 zargat n2t n3vel 
5. n1 zargat n2t n3x2 
6. n1 zargat n2t n3ért <n3 – cél> 
7. n1 zargat n2t v 

zárol 
1. n1 zárol n2t 
2. n1 zárol n2t n3 fejében 
3. n1 zárol n3t 

zárul 
1. n1 zárul d <d, n2 – mód> 
2. n1 zárul n2vel 
3. n1 zárul n2x <d, n2 – mód> 

<tagadáskor> zárva van 
1. n1 <tagadáskor> zárva van 

zavar 
1. n1 zavar 
2. n1 zavar n2be 
3. n1 zavar n2t 
4. n1 zavar n2t d 
5. n1 zavar n2t n3be <n3 – cél> 
6. n1 zavar n2t n3ben <n3 – n2 cselekedete> 

7. n1 zavar n2t n3jben || n1 v n2nek _a ← n3jt <néhány n3 esetében> 

8. n1 zavar n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j v n2t 
9. n1 zavar n2t n3ra <n3 – cél> 
10. n1 zavar n2t n3vel 
11. n1 zavar n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 



12. n1 zavar n2t n3x1 
13. n1 zavar n2t n3x2 
14. n1 zavar n2t n3ért <n3 – cél> 
15. n1 zavar n2t v 
16. n1 zavar n2t v# <n3 – cél> 
17. n1 zavar n2t v#, n1 v n2t (v#)ben 
18. n1n zavar n2t n3vel 

zavarba ejt 
1. n1 zavarba ejt n2t 

2. n1 zavarba ejt n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 zavarba ejt n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n2t zavarba ejt (az) hogy s 

zavarba hoz 
1. n1 zavarba hoz n2t 

2. n1 zavarba hoz n2t n3jvel || n1nek _a ← n3j vp n2t 
3. n1 zavarba hoz n2t n3vel <n3 – n1 tulajdonsága v. cselekedete> 
4. n2t zavarba hoz (az) hogy s 

zavarba jön 
1. n1 zavarba jön 
2. n1 zavarba jön n2 előtt 
3. n1 zavarba jön n2 között 
4. n1 zavarba jön n2ben 
5. n1 zavarba jön n2től <n2 – ok> 

zenél 
1. n1 zenél 
2. n1 zenél n2jt 

zeng 
1. n1 zeng 
2. n1 zeng d 
3. n1 zeng n1,2 n2ról 
4. n1 zeng n2jbe 
5. n1 zeng n2t 
6. n1 zeng n2től 
7. n1 zeng n2x3 

8. n1 zeng n3nek _a ← n2jben 
9. n1j zeng 
10. n2 zeng n1(j)ben 

zeng <’vmely rá jellemző hangot ad’> 
1. n1 zeng <’vmely rá jellemző hangot ad’> 
2. n1 zeng <’vmely rá jellemző hangot ad’> n2jt 

zizeg 



1. n1 zizeg 
2. n1 zizeg n2 alatt 
3. n1 zizeg n2n 

zizegtet 
1. n1 zizegtet n2t 

zokon vesz 
1. n1 zokon vesz n2t 

zongorázik 
1. n1 zongorázik 
2. n1 zongorázik n2t 

zökken 
1. n1 zökken 
2. n1 zökken d 
3. n1 zökken n2x2 

zöldre állít 
1. n1 zöldre állít n2t 

zörget 
1. n1 zörget n2t 

zörög 
1. n1 zörög 
2. n1 zörög d 
3. n1 zörög n2től <n2 – ok> 
4. n1 zörög n2vel 
5. n1 zörög n2x3 

6. n2nek _a ← n1j zörög 

zötykölődik 
1. n1 zötykölődik 
2. n1 zötykölődik d 
3. n1 zötykölődik magát n2ben 
4. n1 zötykölődik magát n2n 
5. n1 zötykölődik n2ben 
6. n1 zötykölődik n2n 
7. n1 zötykölődik n2x1 n3y2 
8. n1 zötykölődik n2x2 

zötyög 
1. n1 zötyög 
2. n1 zötyög n2n 

zubog 
1. n1 zubog<n1 – szökőkút, vízesés> 



zúdít 
1. n1 zúdít n2ra n3t 

zúg 
1. n1 zúg 
2. n1 zúg<n1 – fej> 
3. n1 zúg n2n 
4. n1 zúg n2től <n2 – ok> 
5. n1j zúg 
6. n1j zúg n2től <n2 – ok> 

7. n2nek _a ← n1j zúg 

8. n2nek _a ← n2j zúg 

9. n2nek _a ↔ n1j zúg n2től 

zuhan 
1. n1 zuhan 
2. n1 zuhan d 
3. n1 zuhan n2ben <n2 – ok> 
4. n1 zuhan n2ra 
5. n1 zuhan n2ról 
6. n1 zuhan n2től <n2 – ok> 
7. n1 zuhan n2x2 

zuhanyoz 
1. n1 zuhanyoz 

zuhanyozik 
1. n1 zuhanyozik 

zuhog 
1. n1 zuhog 
2. n1 zuhog d 
3. n1 zuhog n2kben 
4. n1 zuhog n2kben <n2 – patak> 
5. n1 zuhog n2ként || n1--n2 v 
6. n1 zuhog n2ra 
7. n1 zuhog n2x1 
8. n1 zuhog n2x2 
9. n2 zuhog n1x1 

zúz 
1. n1 zúz n2t 
2. n1 zúz n2t d <d – fok, d – fok> 
3. n1 zúz n2t n3ben <n3 – rögzített helyzetű> 
4. n1 zúz n2t n3n <n3 – rögzített helyzetű> 
5. n1 zúz n2t n3ra 
6. n1 zúz n2t n3vel 
7. n1 zúz n2t n3vel <n3 – szabadon mozgatható> 



zülleszt 
1. n1 zülleszt n2t 

zümmög 
1. n1 zümmög 

2. n1 zümmög n2jt 
  



Zs 
zsákmányol 

1. n1 zsákmányol magához n2t 
2. n1 zsákmányol n2t 

zsinatol 
1. n1 zsinatol 

zsíroz 
1. n1 zsíroz n2t 
2. n1 zsíroz n2t n3vel <n3 – eszköz> 
3. n1 zsíroz n3vel n2t <n3 – anyag> 

zsúfol 
1. n1 zsúfol n2t 

zsúfolódik 
1. n1 zsúfolódik d 
2. n1 zsúfolódik n2x2 


