
   

PL predmet rocnik nazov 

Predmet a ročník 
Tantárgy és évfolyam 

Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 
Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

Učivo (názov videa) 
Tananyag 

Podstatné mená (odvodené zemepisné názvy) – A főnevek (az 
-i képzős földrajzi nevek) 

Kľúčové slová 
Kulcsszavak 

podstatné meno, vlastné meno, odvodené zemepisné názvy, 
pravopis 
főnév, tulajdonnév, az -i képzős földrajzi nevek, helyesírás 

 
A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, 

hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. 

4 esetet különböztetünk meg:  

1. Az egy elemű földrajzi nevekhez hozzákapcsolva a képzőt a kezdőbetű kisbetű lesz.  

    Az i-re végződő földrajzi nevek -i képzős alakjában csak egy i-t írunk. A = ai 

2. A kötőjellel írt földrajzi neveknél - amikor valaminek a részét határozzuk meg - a főnév 

melléknevesül, tehát kis kezdőbetűvel írjuk. A-A = a-ai 

3. Amikor az utótag megye, utca, tér, köz, fasor, … - ebben az esetben a szó alakja nem változik, csak az 

-i képző kapcsolódik hozzá. A a = A ai 

4. Amikor az utótag alföld, síkság, hegy, óceán, árok, … - ebben az esetben figyelnünk kell: 

 a. ha az előtag köznév vagy melléknév, akkor a főnevünk melléknevesül és kis kezdőbetűvel 

írjuk. A-a = a-ai 

 b. ha az előtag tulajdonnév vagy idegen kifejezés, akkor marad a nagy kezdőbetű és csak az 

-i képzőt kapcsoljuk az utótaghoz. A-a = A≠ai 

 

Lásd el -i és/vagy -beli képzővel az alábbi tulajdonneveket! 

Pl. Balti-tenger – balti-tengeri 

Közép-Európa -    Zala megye -  

Csendes-óceán -     Tisza–part -  

Magyar Köztársaság -     Fő utca -  

Kossuth tér -      Cseke-tó –  

Egyesült Királyság -     Marcali –  

Petőfi utca -      Észak-Magyarország –  

János-hegy -      Győr-Moson-Sopron megye -  

 

A következő tulajdonnevekből képezz -i képzős alakot! 

a. megyéd neve:  

c. járásod neve:  

b. településed neve:  

d. ország, ahol már jártál:  

e. ország, amit szeretnél megismerni:  

 
Gondold át, mit tanultál! 
 
 


