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1. lecke 

 
Kiejtés 
 
A magyarok számára nagyon könnyű, néhány alapvető dolgot kell megjegyezni: 
 

– a: ugyanúgy, mint az angolban vagy németben, rövid á a magyarban; 
– e: a magyar e és é között áll, hasonló a nyelvjárásbeli ë-hez (zárt ë-hez); 
– ä: megfelel a magyar e-nek; 
– y: megfelel a magyar ü-nek; 
– ha az i előtt magánhangzó áll, akkor j-nek ejtjük, pl. hei  [hej]; 
– a hosszú magánhangzót kettőzéssel jelöljük, pl. oo, ee; 
– s: ugyanolyan, mint a magyar sz; 
– a finnben nincs néma h, minden esetben ejteni kell. 
 

ÁBÉCÉ 
 
A (aa)  G (gee) M (äm) S (äs)    Y (yy)  
B (bee) H (hoo) N (än)  T (tee)    Z (tset) 
C (see)  I (ii)  O (oo)  U (uu)    Å(ruotsainen oo, svéd ó) 
D (dee) J (jii)  P (pee)  V (vee)   Ä (ää) 
E (ee)  K (koo) Q (kuu) W (kaksoisvee, dupla v) Ö (öö) 
F (äf)  L (äl)  R (är)  X (äks) 
 
 
Hallgasd meg a neveket!1 
 
 
Női nevek:      Férfi nevek: 
 
Sari Pälvi Sirpa Mika Tauno Timo 

Saara Aino Asta Mikko Teuvo Kimmo 
Eeva Leila Minna Elias Jouko Mauno 

Iiris Mielikki Laila Jorma Tuomo Kari 
Irene Soile Ella Juho Kyösti Karri 
Noora Tuija Säde Yrjö Seppo Juuso 

Tuula Päivi Vuokko Åke Matti Jussi 
Tyyne      
 
 
 
                                                
1 Hyvin menee! 7. oldal 



Személyes névmások 
minä me 
sinä te 
hän he 

 
 
Finnországban csak nagyon hivatalos körökben magázódnak, egyébként tegeződnek.  
Az Ön/Önök egybeesik a többes szám 2. személlyel, azaz te = ti, Ön, Önök. 
 
Létige 
 
olla = lenni 
Az olla az ige alapalakja, főnévi igenévi alakja. A finn igéket ebben az alakban találjuk meg a 
szótárban. 
 
Lássuk, hogyan ragozzuk jelenidőben! 
  

minä  olen én vagyok 
sinä  olet te vagy 

hän  on ő van 
me olemme mi vagyunk 

te  olette ti vagytok 
he ovat ők vannak 

 
A személyes névmásokat nem feltétlenül kell kitennünk, hiszen az ige ragozott alakján világosan 
látszik, hogy milyen számban és személyben van. Tehát az olen unkarilainen ’magyar vagyok’ 
mondat tökéletes. 
 
 
A létige tagadása: 
 
A tagadás két részből áll: egy tagadó segédigéből és a létigéből. Mindig a tagadó segédigét 
ragozzuk, amely a létige előtt áll. A létigéről levágjuk az egyes szám első személyű -n ragot (ole-n),  
s ezt a ragot tagadó segédigére ragasztjuk rá. 
  

minä en ole én nem vagyok 
sinä et  ole te nem vagy 

hän ei ole ő nincs 
me emme ole mi nem vagyunk 

te ette ole ti nem vagytok 
he eivät ole ők nincsenek 

 
 
 
 
 
 



FELADATOK 
 
1. Írd be a megfelelő személyes névmást! 
 
____________ olette nyt kurssilla.   Ön most tanfolyamon van. 
Kuka _____________ on?    Ki ő? 
Missä _____________ olemme?   Hol vagyunk? 
____________ olen Laura.    Laura vagyok. 
______________ovat Unkarissa.   Magyarországon vannak. 
_________ olet unkarilainen.    Magyar vagy. 
______________ on Suomessa.   Finnországban van. 
_____________ olet opettaja.   Tanár vagy. 
 
2. Írd be a létige megfelelő alakját! 
Me ____________ Debrecenissä.   Debrecenben vagyunk. 
Te _______________ kotona.   Otthon vagytok. 
Sinä _______________ nainen.   Nő vagy. 
He ________________ yliopistossa.   Egyetemen vannak. 
Hän _____________ mies.    Ő férfi. 
Minä ________________ suomalainen.  Finn vagyok. 
Sinä _________________ opiskelija.  Diák vagy. 
 
 
3. Írd be a tagadó segédige megfelelő alakját! 
Sinä _________ ole vanha.    Nem vagy öreg. 
He ___________ ole Unkarissa.   Nincsenek Magyarországon. 
Me ____________ ole kirjastossa.   Nem vagyunk a könyvtárban. 
Hän ______________ ole nuori.   Nem fiatal. 
Minä ______________ ole lapsi.   Nem vagyok gyerek. 
Te ____________ ole kylässä.   Nem vagytok vendégségben. 
 
 
4. Olvassuk el a szövegeket!2 
 
Minä olen Juha Nieminen. 
Olen opiskelija. 
Olen suomalainen, asun Suomessa, Jyväskylässä. 
Opiskelen yliopistossa. Asun asuntolassa. 

 
Hän on Kaisa Leskinen. 
Hän on opettaja. Hänkin on suomalainen. 
Kaisa asuu Helsingissä, hän opettaa peruskoulussa Töölössä. 

                                                
2 Maticsák Sándor – Anna Tarvainen: Finn nyelv. 5. oldalról 



 

– Terve! Oletteko te Kaisa ja Katja? 
– Joo. Hän on Kaisa ja minä olen Katja. 
– Asutteko te Helsingissä?  
– Joo. Kaisa opiskelee täällä yliopistossa,  

ja minä olen työssä tavaratalossa keskustassa. 
 

Néhány köszönési forma 
 
Hei!/Moi!/Terve!     Szia! 
Heippa!/Moikka!    Szia! Heló! (Elköszönésnél, fiatalokra jellemző) 
Hei hei!/ Moi moi!    Szia! (Elköszönésnél kétszer mondják) 
 
Hyvää huomenta!/Huomenta!  Jó reggelt! 
Hyvää päivää!/Paivää!   Jó napot! 
Hyvää iltaa!/Iltaa!    Jó estét! 
Hyvää yötä!     Jó éjszakát! 
Näkemiin!     Viszontlátásra! 
Nähdään!     Viszlát! 
Nuku hyvin!     Aludj jól! 
Kuulemiin!     Viszonthallásra! 
 
 
Szószedet 
 
olla (ole-) lenni (létige) mies férfi 
unkarilainen magyar suomalainen finn 
kurssi tanfolyam, kurzus opiskelija tanuló, diák 
Kuka? Ki? nimi név 
Missä? Hol? vanha öreg 
Unkari Magyarország kirjasto könyvtár 
Suomi Finnország nuori fiatal 
opettaja tanár lapsi gyerek 
kotona otthon olla kylässä vendégségben lenni 
nainen nő kylä falu 
yliopisto egyetem olla työssä dolgozik valahol 
asua (asu-) lakik valahol työ munka 
opiskella (opiskele-) tanul tavaratalo áruház 
asuntola lakás tavara áru, holmi 
opettaa tanít talo ház 
peruskoulu általános iskola keskusta központ, belváros 
koulu iskola täällä itt 

 


