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A magyar ábécé 

A  Á  B  C  CS  D  DZ 
 DZS  E  É  F  G  GY  H  

I  Í  J  K  L  LY  M  N 
 NY  O  Ó  Ö  Ő  P  Q 
 R  S  SZ  T  TY  U  Ú 

 Ü  Ű  X  Y  V  W  Z  ZS



Klinkers en medeklinkers



Klinkers en medeklinkers

De lengte bij klinkers is door punten of strepen aangegeven: punt is
kort, streep is lang. De streepjes betekenen geen klemtoon, maar
de lengte van de klinkers: á, é, í, ó, ő, ú, ű worden lang uitgesproken.
De lengte bij medeklinkers is aangegeven met verdubbeling: hal
(kort), hall (lang). De dubbele medeklinkers worden werkelijk
dubbel lang uitgesproken. 
De lengte van dubbele medeklinkers wordt door verdubbeling van
de eerste medeklinker aangegeven: meggy, asszony, hattyú. 

Het Hongaarse alfabet lijkt vrijwel goed op het Nederlandse.

De aandachtspunten zijn:

Klinkers zijn verdeeld in twee groepen: lage (auto) klinkers en hoge
(niet-auto) klinkers.
Woorden bestaan meestal uit alleen auto of alleen niet-auto
klinkers. We noemen ze auto-woorden of niet-auto-woorden.
Deze verdeling is belangrijk omdat dit bepaalt welke variant van
een achtervoegsel gebruikt wordt:

De wet van klinkers:

ház + ban, kert + ben. Auto-woorden krijgen een achtervoegsel met
een auto klinker erin, niet-auto-woorden een achtervoegsel met
een niet-auto klinker erin.



Mik?



Het meervoud

Bij woorden eindigen op een klinker is de -k meteen achter de
stam geplakt: 

Bij woorden die op een -a of -e eindigen verandert de -a of -e naar
-á of -é: 

Worden die op een medeklinker eindigen krijgen een extra klinker
voordat de -k geplakt is. Deze klinker is afhankelijk van of een
woord auto of niet auto is: 

Het meervoudsteken is -k.

Aandachtspunten:

autó - autók
 

alma - almák
lecke - leckék
 

Dit gebeurt ALTIJD.  
 

ház - házak
szék - székek



De persoonlijke

voornaamwoorden



De persoonlijke

voornaamwoorden

én 
te 
ő 

mi 
ti 
ők 

=
=
=
 

=
=
=

ik 
jij 
hij / zij / het 

wij 
jullie
zij

 ön / maga
önök / maguk

=
=

u
u (meervoud)

Aandachtspunten:
- in het Hongaars zijn hij, zij of het dezelfde: ő

als iemand veel jonger is dan jij
als iemand tegen je informeel praat
'te' zeggen wordt meestaal aangeboden door de oudere, of door een
vrouw. Het lijkt onbeleefd als een man zonder af te spreken  'te' zegt
tegen een vrouw.
meestal wordt het duidelijk afgesproken dat men 'te' gaat gebruiken. 

Het woord te (jij) gebruiken we informeel, ön of maga is formeel (u).

Er zijn regels wanneer je informeel kan praten:

Het woord voor informeel is: tegez. Het woord voor formeel is: magáz.



Het werkwoord 'zijn'



Hongaars is een LEGO-taal. Dit betekent dat we woorden van kleine
stukken opbouwen. Eerst hebben we een stam, daarna plakken we
verschillende achtervoegsels. 

Een Hongaarse werkwoord bestaat uit een stam en een achtervoegsel.
Dit achtervoegsel is anders voor iedere persoon. Voor de derde
persoon (hij/zij/het) is alleen de stam gebruikt (zonder achtervoegsel).
Doordat iedere persoon anders eindigt is het altijd duidelijk over welke
persoon het gaat zonder dat we een persoonlijke voornaamwoord
hoeven te gebruiken.

In het geval van het werkwoord 'zijn' (van) is er geen werkwoord
gebruikt voor de derde persoon:

Gábor orvos. 
A gyerekek kicsik.

Het werkwoord 'zijn'



Het lidwoord



 a voor naamwoorden die met een medeklinker beginnen

en az voor naamwoorden die met een klinker beginnen:

In het Hongaars is er geen onderscheid tussen mannelijke, vrouwelijke
een onzijdige zelfstandige naamwoorden. Voor hij / zij / het is er één
woord gebruikt: ő.

Het bepaald lidwoord heeft twee vormen: a en az. 

 a lecke, a ház, a szék

az autó, az alma, az asztal
 

Het onbepaald lidwoord heeft één vorm: egy.

Het lidwoord


