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A meg- 1

A meg-

4.3. Eredményige-képzés. 
-

alatt
megfáradt → az évek alatt megfáradt; 

a tej megaludt → a tej egy nap alatt megaludt.
-

  
(*a körülmények nyomorítják az embere-

ket; *hasonlik önmagával; *a gyerek egyre elevenedik), -

sárgulnak a fale-
velek – megsárgulnak a falevelek -

éppen emberelte meg magát, amikor találkoztunk; 
*táltosodott meg, amikor meglátta a barátja -

-

-

-

esetek, amikor akár határozóként [éppen ment fel a hegyre],
[éppen ment fel a hegyre],

  
-
-

melléknévvel, melléknévi igenévvel vagy igeneves konstrukcióval adható visz-
megbuggyant → buggyant; megsüketít → süket; meggémberedett  meg van 

gémberedve 

 



 A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 

1. táblázat.

Morfológiai szerkezet Utóállapot

meg-
odik, -edik, -ödik

-ul, -ül
-ít

meg van ….-va, -ve: meg van sántulva
sánta

megnyomorított

-
(*a gyerek betegedik; *másítja az akaratát), 

-

*válik a tulajdonától; *a bor éppen buggyant meg, amikor ott tartózkodott.  
-

kok létrehozhatnak ellenpéldákat (éppen szabadulok meg a kötöttségeimtől), de 

-
lekvés-teljesítmény párba állítható (ez a méreg bénítja az idegeket – ez a méreg 
megbénítja az idegeket; az alkohol részegít – az alkohol megrészegít), addig a 

a baleset után bénult a keze 
– a balesettől megbénult a keze.

megalszik1,2, megcsonkul, megcsonkít, megbénul, megbetegedik, meg buggyan2átv,  
megelevenedik3,4,5, megelevenül, megelevenít2, megfázik, megfejel2biz, 
megfülled, meggémberedik, meghagy1, megháromszoroz, megkövül1, 
megkukul1, megmásít1,2ritk, megnáthásodik, megnémít1,2rég,költ, megnémul1,2, 
meg nyo morodik, megold2átv, megrokkan, megront2, megsántul, megsántít, 
meg sar col3ritk,tréf, megsokszoroz, megsüketít, megsüketülrég,költ, megújhodik, 
megvakít1, megvakul1,2, megzavarodik1, megválik1,2,3, megvált2,3,4,5 

-
se.  

meg- és a nominális 

az ág megtört a súly alatt → János megtört az események súlya 
alatt. 

-tól, -től

Az orvosság megkeserítette az ételt.
A sok gond megkeserítette az életét.
A fiatalember megrészegült a lehetőségektől.
A lehetőségek megrészegítették a fiatalembert.
Megőrjít ez a zaj.
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János bőszült az események láttán; *Teljesen boszorkányozta a lány. 
nem könyörül, nem békél -

zanatot tartalmazó alapigék alkothatnak lativusi ragos szintagmát (nem engedte 
szabadon, magához kötötte),

(nem engedte szabadon, 
megkötötte) -

 
(az uborka savanyodott a napon – az uborka megsavanyodott a napon), addig a 

*János savanyodik a gondoktól; János megsavanyo-
dott a gondoktól.

megadII.1,2, megalkuszik2átv,rossz,3, megbélyegez2átv, megbolondít1,2, 
megbolondul1,2, megbőszül, megbuggyan2átv, megbékél, megbomlik2átv, 
megboszorkányoz, megdicsőül, megdühödik1,2, megembereli magát1,  
megétet1nép, megfog4átv, megfordul5, meghasonlik, meghálál, megigazul1,2, 
megjárat5, megkapII.1,2,III.3,4, megkergül1,2átv, megkeseredik2átv, megkeserít2átv,3átv,  
megkompolyodik, megkönnyebbül2,3átv, megkönyörül1,2, megkötöz3átv, 
megkukul2, megláncol2átv, megmételyez2átv, megmérgez3átv, megmerevedik2átv,3átv, 
megnyugszik3, megőrül1,2, megőrjít, megpecsétel2átv,3átv, megpecsételődik, 
megpróbál4ritk, megrak2átv, megrészegedik2átv, megrészegül, megrohan3,4átv,ritk, 
megront1,3,6, megsavanyodik2átvbiz, megszól, megszorít4,5átv, megszorul5átv, 
megtáltosodik, megtébolyodik, megtorol1,2, megtör4átv,5átv, megtörik4,5átv, 
megtörődik2átv, megvakít2átv, megvakul3átv, megveszII.1,2átv, megvisel, 
megzaboláz2átv,3átv, megzavarodik2átv,3átv

-

értékdimenziók lehetséges találkozásával, az 
megszületik – elpusztul

-
meghal, megsemmisül, megszűnik – elhal, elhalálozik,  

eltűnik -

megsemmisít (*semmisít), megvalósít (*va-
lósít). 

(szűnik 
a fájdalom ↔ megszűnt a fájdalom),

(haldoklik – meghal, fulladozik – megfúl), va-
júdik – megszül

-
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malac + ozik, szöveg + ez, film + es + ít, eleven + ít, 
megvan, megvet.

Az intranzitív szintagmák alanyai, illetve a tranzitívek tárgyai – -
(Já-

nos megvalósította a terveit → A könyvek 
megsemmisültek a tűzben →

2. táblázat.  

Morfológiai szerkezet Utóállapot

meg-

-l, -z(ik), -ít
-sít, -sül

-ít, -ul,-ül
az alany vagy a tárgy

-

-

 
-

A városban (két) focicsapat alakult.
 Ha kell, embert is ölök.
Könyveket semmisíttek meg.
A fiatalok megalapították a focicsapatot.

-

János felesége megszült.
*A ló megcsikózott / *A koca hármat malacozott.

megad6, megalakít, megalakul, megalapít, megbabázik, megborjazik, 
megcsikózik, megdöglik1,2, megejt1,3költ, megellik, megelevenedik1,2, 
megelevenít1,3, megénekel, megered5,6, megesik1,2, megfeneklik, megfiadzik1,2átv, 
megfilmesít, megfizet1,2, megfogamzik, megfogan, megfojt1,2,3átv, megfordul4, 
megformál, megfúl, megfullad, megfullaszt, meggebed1,2, meggyilkol, 
meggyökeredzik, meggyökerezik1,2átv,3átv, meggyökereztet1,2,3, meghal, meghoz5,6átv,  
meghiúsít, meghiúsul, megjelenik1,2,3,4, megjelenít, megjeleníti magát, 
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megkötI.5átv,II.9, meglesz1,2,3,II.1, megismerszik, megmalacozik, megmintáz, 
megnevez1,2,3, megnyilatkozik1, megnyílik1,2,3,5,7, megnyilvánul, megnyit1,2,3,4,6,7,8,9,  
megold3,4átv, megoldódik1,2átv,3átv, megorvosol2átv, megöl1,2,3átv,4átv,5átv, megönt1,2, 
megörökít, megragad3átv,5átv, megrak3, megsemmisít1,2,3átv,4, megsemmisül1,2átv, 
megszab1, megszakad1,2 megszakít1,2, megszemélyesít, megszövegez, megszül1,2átv,  
megszülemlik, megszületik1,2átv, megszűnik2,3,4,5, megszüntet, megtagad1,2,3,  
megtakarít1,2, megtart7,8, megterem3, megtermékenyít1,2,3átv, megtermékenyül1,2,3, 
megteremt1,2,3, megtestesít1,2átv, megtestesül, megtesz4,5,6, megtörténik1,2, 
megvalósít, megvalósul, megvan1,6,7,8, megvendégel, megversel, megveszII.3rég,  
megvet2, megvonódik, megzenésít

4.3.4. Mentális „állapotváltozások” kifejezése. 
-
-

megbizonyosodtam 
az ártatlanságáról → meg vagyok bizonyosodva az ártatlanságáról; meghatá-
rozta a létszámot → a létszám meg van határozva

megfeledkezett 
a születésnapjáról; megszívlelte a tanácsomat -

*hatalmaz, 
*kérdőjelez, *állapít. 

megszab -
megszívlel 

megállapodik1,3, megaprehendál, megállapít, megbíz1,2, megbizonyosodik, 
megegyezik1, megfeledkezik1,2, megfelejtkezik, megfogad2, meggondol, 
meggyőz1, meggyőződik1,2, meghatalmaz1,2, meghatároz, meghazudtol, 
megidéz1,2, megítél1, megjegyez2átv, megjelöl2átv, megkérdőjelez1,2átv, meglát6átv, 
megkülönböztet1,2,3, megnevez2,3, megnyer3,4vál, megokol, megóvatol, 
megszab2,3, megszívlel1,2, megtérít2,3, megtagad1,2,3, megtisztel1,2nép,rég,3biz, 
megvált3,4,5 

-
(megmoccan, megbillen, megbolydul) 

-

Pár hét alatt megkedvelte a várost, és azóta is kedveli. Megjegyzem, 
-

órákon keresztül nézte a pró-
bálkozásait, végül megsajnálta; ahogy ránézett, rögtön megsajnálta; meglátni és 
megszeretni (megneszel 
– tud) 
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megneheztel – neheztel; megsajnál – sajnál. 

megtámad, megrohan, megrohamoz

megcsömörlik1,2, megéhezik, megehül, megérez1,2átv,3, megérzik, megért1,2,3,4, 
megértet, meggyűlöl, megharagít, meghódol,megharagszik, megismer1,2,3, 
megkedvel, megkedveltet, megsajnál, megsokall, megszán, megszeret1,2,3, 
megszerettet, megszomjaz2átv, megszomjazik, megtetszik, megtud1,2, megun, 
megundorodik, megutál 

4.3.6. Eredményszerkezetek vs meg-es eredményigék
elvétve ugyan, de rá tudtam mutatni olyan esetekre, amikor a meg-

-

állítmányt tartalmazó mondatba épüljenek (dől a fa; vonat érkezik), és nemigen 
válaszolnak a Mit csinál? Mit csinál János? → ?János márt/rak/ejt

-

meg-
-

N meg-

-
a vadász kelepcébe ejtet-

te a vadat – a vadász megejtette a vadat; a verembe földet hánytak – meghányták 
a vermet földdel; a patakba buktatta a kulacsot – megbuktatta a kulacsot (a pa-
takban). megmerték a csatornát 

János a szószba mártotta a kenyerét
János megmártotta a kenyerét (a szószban).
A gazda a szekérre rakja a szénát.

 A gazda megrakja a szekeret (szénával).
Az őz a bokrok közé bújt üldözői elől.
Az őz megbújt (a bokrokban).
A fűrész a fába szorult.

 A fűrész megszorult a fában.
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megad1,2,3,4,5, megbecsül3, megbök1,2, megbújik, megbukik7, megbuktat3táj, 
megcsíp3, megdob1, megdöf1,2, megdönt1, megdől1,2,3, megejt2rég,vál, megemel1,2,3,4,  
megereszt1, megérkezik1,2, megfarol1,2, megfogad1, megfordít1,2,3átv,4átv, 
megfordul1,2, megfúj1,2,3,4, megfúr1, meggörnyed, meghág2, meghajlik1,2,3, 
meghajlít, meghajol1,2, meghajt2

1,2, meghány1, meghint1,2, meghív1,2,3,4, 
meghord1,2, meghoz1,2,3átv, meghúz5,6,7,0, meginvitál, megken1,2,3átv, megkér2, 
megkötII.1,átv, megközelít1,2átv,3átv,4,5, megláncol1, meglátogat1,2,3, meglóg, 
megmárt1,2,3, megmászik, megmer1,2,3, megmerít1,2, megmerül, megpakol1,2, 
megrág2, megragadI.4átv,5átv, megrakodik, megrak1,2átv,ritk3, megreked1,2, 
megrögzít1,2átv, megsüllyed1,2, megszed1,2, megszorul1,2,3,4nép, megszokik1,2,3,4, 
megszoktat1,2, megszór, megtámaszkodik, megtámaszt1,2, megtapad, 
megtelepül1,2, megtér1, megterít1,2, megtold1,2átv,2átv4,átv, megtölt1,6,7,8,9, megvet1, 
megugrik6, megülepedik1,2, megvet3,5, megvon1

-
rehozása? 

-

 
-
-

-
-

rendelve mutatja be (ír – megír; olvas – elolvas),
-

festi a szobát – kifesti a szobát; festi a képet 
– megfesti a képet; festi a padot – befesti a padot -

 
fest ki-

fest, megfest, befest -
fest

 Anna kifesti a szemét
*Anna fest Anna festi a 

szemét. -
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Az orvos bemosakodott Az orvos mosakodott; Anna kimelegedett a futástól 
*Anna melegedett a futástól

jegye, hogy klasszikus cselekvés-teljesítmény párt képezhetnek alapigéjükkel, az 
irányjelentését vesztett meg-

alany szemantikai korrelációja, a pragmatikai implikációk változatos jelentésár-

4.4.1. Teljesítményinchoatívumok1. 

mert 

3. táblázat.

Morfológiai szerkezet Utóállapot

meg-
-odik, -edik, -ödik
-ul, -ül
-ít sárga, ritka

meg-  
-vá, -vé trans- 

-

Sárgulnak a falevelek.
Egy hónap alatt megsárgulnak a falevelek.

 Egy hónap alatt sárgává válnak a falevelek.
A kertészek megritkították a faágakat.
?A kertészek ritkává tették a faágakat.

-
den melléknév meg- -

melegít 
meg-, 

be-, fel-, át-, össze- 
meg- (meg-
melegíti a kezét, lábát), a be- 

a kályha bemelegíti a szobát. A 
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fel- kapcsolódását -
(a takaró felmelegíti a testét), az átmelegít  -

kép, ahogy a kimelegít 

megbarnít1,2, megbarnul1,2, megbátorodik, megbénít1,2, megbutít, megbutul, 
megcsendesedik1,2,3, megcsúnyul, megdrágít, megdrágul, megédesít1,2átv, 
megélénkít, megélénkül1,2, megélesít, megenyhül1,2,3átv,  
megerősít1,2,3,4,5,6átv,7átv,8átv,9átv,10átv,megerősödik↑1,2,3,↑4,5átv,6átv, megfakul1,2átv, 
megfehéredik, megfeketedik, megfiatalít1,2, megfiatalodik1,2, meggazdagodik, 
meggörbít, meggörbül, meggyengít, meggyengül1,2, meggyérül, meggyorsít, 
meggyorsul, meghamisít1,2, meghidegedik1,2átv, meghosszabbít1,2, 
meghosszabbodik, meghülyül1,2, meghűvösödik1,2átv, megifjít1,2, megifjodik,  
megizmosodik1,2átv, megjavít1,2,3, megjavul1,2, megjobbul, megkékül, 
megkeményedik1,2átv,3átv, megkeményít1,2átv, megkeseredik1, megkeserít1,2átv,3átv, 
megkevesbedik, megkomolyodik, megkopaszodik1,2, megkopaszt1,2,3átv, 
megkönnyebbedik, megkönnyebbít, megkönnyebbül1, megkönnyít1,2,3átv, 
megkurtít1,2átv, meglágyít1,2átv,3átv, meglágyul1,2átv,3átv,4, meglassít1,2átv, 
meglassúbbodik, meglassúdik, meglassul, meglazít1,2átv, meglazul1,2átv, 
megmelegedik1,2,3átv, megmelegít, megmerevedik1,2átv,3átv, megmerevít1,2,3átv, 
megmérgesít, megnagyít1,2,3, megnagyobbít, megnagyobbodik, 
megnedvesedik, megnedvesít, megnehezedik1,2, megnehezít1,2, megnehezül, 
megokosít1,2, megokosodik1,2, megolcsóbbodik, megöregedik, megöregít, 
megőszít, megőszül, megpirosodik, megpirul1,2,3, megporhanyít, 
megpuhít1,2átv,3átv, megpuhul1,2átv, megrészegedik1, megrészegít1,2átv,irod, 
megmerevedik1, megritkít1,2,3,4,5, megritkul1,2,34, megrövidít1,2átv, 
megrövidül1,2átv, megsárgul1,2, megsavanyodik1, megsoványodik, 
megsötétedik, megsűrűsödik1,2,3, megszabadít1,2,3,4, megszabadul2,4, 
megszabadul1,3, megszaporít1,2, megszárad, megszárít, megszelídít1,2átv, 
megszelídül1,2átv,3átv, megszeplősít1, megszépít1,2átv, megszépül1,2átv, 
megszigorít, megszilárdít1,2,3átv, megszilárdul1,2, megszínesedik1,2, 
megszomorít, megszűkít,1,2átv, megszűkül1,2,3, megszürkül, megtágít, 
megtágul, megtisztálkodik, megtisztít1,2átv,3átv,4átv, megtisztogat, 
megtisztul1,2,3,4,5átv,6,7, megújít1,2,3,4, megújul1,2,3,4,5, megüresedik1,2,3átv, 
megürül1,2,3, megvadít, megvadul1,2, megvastagodik, megvékonyodik, 
megvénhedik, megvénül, megvetemedik, megvilágosít1,2átv, 
megvilágosodik1,2átv, megvörösödik, megzápul1,2,3,4,5, megzöldül1,2 

4.4.2. Teljesítményinchoatívumok2. Az ide került igéket szintén egységes mor-
 

porttal, hogy metonimikus jelentésképzés 
 

megpirosodik, 
megüresedik -

-tól, -től -
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-

A sok esőtől megkukacosodik a cseresznye.
Az időtől csak megnemesedik a bor.
Dobd ki azt a húst, mert már megpenészesedett.
Ott büdösödik a sajt a hűtőben.

4. táblázat. Az -s

Morfológiai szerkezet Utóállapot

meg-
-sodik, -sedik, -södik

+ -sul, -sül
+ (-sít) kukacos

megacélosodik1,2, megavasodik, megbokrosodik2, megbőrösödik, megbüdösödik, 
megcsomósodik, megcsontosodik, megdohosodik, megecetesedik, 
megférfiasodik, megférgesedik, meghártyásodik, meghólyagosodik, 
meghomályosodik1,2,3,4átv, meghonosít1,2, meghonosodik1,2,3, megkárosít, 
megkárosodik, megkárosul, megkásásodik, megkérgesedik1,2,3,4átv, megkoszosodik,  
megkozmásodik1,2átv, megkukacosodik1,2, megmagyarosodik1,2, megmagyarosít1,2,  
megmolyosodik, megnemesedik1,2, megnemesít1,2átv,3átv, megnépesít, 
megnépesül, megnyálkásodik, megnyúlósodik, megodvasodik, megöblösödik,  
megpenészedik1,2átv, megpenészesedik, megporosodik1,2, megpudvásodik1,2, 
megpúposodik, megráncosodik, megrozsdásodik1,2,3átv, megrühesedik, 
megszenesedik, megszuvasodik1,2, megtetvesedik, megtollasodik1,2átv, 
megtúrosodik, megtúrósodik, megtüzesít, megtüzesedik1,2átv, megüvegesedik1,2,3, 
megvagyonosodik, megvállasodik, megvirágosodik 

4.4.3. Teljesítményinchoatívumok3. Az ide helyezett igék távolodást jelentenek 
-
-

milyen tulajdonság, állapot létrehozására, megváltoztatására irányulnak, illetve 
(meg 

van égve, meg van töppedve), (égett, 
töppedt) -

-
 

-
sabb meg –



 Szili Katalin 

meg-
meg-

-
(megfüstölték a húst – kifüstölték a méheket a kaptárból), 

megszikkadt a kenyér; 
kiszikkadt a kenyér  

és meg- szerepét átvehetik  
a fel- vagy le- megduzzadt/felduzzadt az arca megfárad, meg-
sápad az el-

A zöldség csonttá fagyott.
A zöldség megfagyott.
A nap szép sárgára érlelte a barackot.
A nap megérlelte a barackot.
Simára/gömbölyűre ráspolyozta a körmét.
Megráspolyozta a körmét.
Anna öt kilót / sokat hízott
Anna meghízott.
Az egyik süteménybe mákot töltött
Az egyik süteményt mákkal töltötte.
Az egyik süteményt megtöltötte mákkal.

megabál, megacéloz1,2, megáld1,2,3, megátkoz, megalvad, megapad1,2,3, 
megárad, megáporodik1,2, megaszal1,2, megázik1,2, megáztat1,2, megbérmál1,2, 
megbűvöl, megcsappan1,2,3, megdagad1,2,3, megdagaszt2, megdolgoz1, 
megdupláz, megduplázódik, megduzzad1,2,34,5, megduzzaszt, megedz1,2,  
megedződik1,2átv,3, megég1,2,3,4,5, megéget1,2,3,4,5átv, megéled1,2átv, megereszkedik, 
megérik1,2,3, megerjed, megérlel1,2átv, megérlelődik1,2átv,3átv, megesket1,2, 
megesküszik1,2,3, megfárad, megfékez1,2átv, megfen, megfogy1,2,3, 
megfogyatkozik1,2,3, megfüstöl1,2, megigéz1,2átv, megízesít, megizzad, 
megizzaszt, megfagy1,2,3,4,5átv, megfertőz1, megfeszít1,2átv,3, megfeszül1,2,  
megfő1,2átv, meggyógyít1,2átv, meggyógyul1,2, meggyűlik1,2,3,4, megházasodik, 
megházasít, meghegyez, meghervad1,2átv,3átv, meghízik1,2, meghízlal1,2, 
meghűl1,2,3,4átv, meghűt1,2átv, megkel1,2, megkeresztel1,2átv,3átv,4, 
megkeresztelkedik, megkettőz1,2átv, megkettőződik1,2, megkettőztet1,2átv, 
megkétszerez, megkétszereződik, megkopik1,2,3, meglappad1,2átv,  
megmunkál1,2, megnő1,2,3,4átv,5, megnövekedik, megnövel, megnöveszt1,2,  
megnősít, megnősül, megnyúlik1,2, megnyomorít, egnyújt1,2átv, megnyugtat1,2, 
megolvad1, megolvaszt1, megperzsel1,2átv, megperzselődik1,2átv, megpróbál1,3, 
megpróbálkozik1,2, megposhad1,2, megpörköl1,2,3,4, megpörkölődik1,2, 
megpuffad, megráspolyoz, megreformál, megrongál1,2átv, megrongálódik1,2átv, 
megront4,5, megrothad, megsápad, megsebez1, megsínyli, megsokasít, 
megsokasodik, megsokszorozódik, megsül1,2, megsüt2,3, megszaporáz, 
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megszaporodik1,2, megszédít1, megszédül1, megszentel1,2,3,4átv, megszikkad, 
megtelik1,2,3, megtöpped1,2, megtölt2,3,4, megváltozik, megváltoztat, 
megvedlik1,2átv, megvirrad 

4.4.4. Teljesítményinchoatívumok4
megfosztottság) állapotába kerülés kifejezése. A csoportban a meg-
-z vagy -l   

5. táblázat.  

Morfológiai szerkezet Utóállapot

meg-  + -z, -oz, -az, -ez -z, -l, -ol,
+ -al, -el

meg van …-va, -ve meg van sózva
-s sós

 megcímzett

-

megabroncsoz, meghevederez, megpán-
toz  

meggomboz, megtornácoz, megzsindelyez, megpadol 
(sóz) (megsóz) használata meglátásom 

-
-

A kovács patkolja a lovat.
Hétvégén áraznak a boltban.
?Anna paprikázza a húst.
János paprikázza a húsokat.
Anna sózza a húsokat.

-
meg

-
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A rabok kezére bilincset tettek.
A rabokat megbilincselték.
Szeget ütött a láda aljába.
Megszegelte a láda alját.
Péter egy üveg bort ajándékozott Jánosnak.
Péter megajándékozta Jánost (egy üveg borral).
A kenyérre vajat kent. – A kenyeret vajjal kente.
A kenyeret megvajazta
A keretet arannyal díszítették.
A keretet megaranyozták.

-
-

gyár metonimikus értelmében 
-

A gomba mérgez.
A gyár mérgez.
A gyár mérgezi a környezetét.
A gyár megmérgezi a környezetét.

A gonosz varázsló megmérgezte a békát.

megáraz1,2, megaranyoz2,3átv, megbéklyóz1,2,3átv, megbélel, megbélyegez1, 
megbilincsel, megborsoz, megbírságol, megcímez1,2, megcukroz, 
megcsapol5, megcsillagoz, megdrótoz, megdúcol, megfaggyúz, megfejel1, 
megfelez, megfenekel1, megfoldoz, meggyűrűz1,2,3, meghámoz1, meghamvaz, 
megjegyez1, megjelöl1,2átv, megjutalmaz, megkaróz1, megkopaszt1,2biz, 
megkoronáz1,2átv,3átv4átv, megkoszorúz1,2, megkrétáz, megmákoz, megmelleszt1, 
megmérgez1,2,3átv, megmételyez1, megnyálaz, megnyergel1,2átv,3átv, megolajoz, 
megpaprikáz, megpatkol, megpecsétel1, megpermetez, megpipál, 
megplombál, megportóz, megsarkal, megsarkantyúz, megskalpol, 
megsóz1,2, megspékel1,2, megstoppol, megszámoz, megszappanoz1,2, 
megszárnyaz, megszegel, megszegez, megszoroz, megtalpal, megtizedel1,2átv, 
megterhel1,2,3,4,5átv, megtrágyáz, megtűz1, megtűzdel1,2,3,4átv, megvajaz1,2, 
megvérez, megvasal1,2,3, megvizez1,2, megvizesít, megvonalaz, megzaboláz1, 
megzálogol1,2átv, megzsíroz1,2,3, megvörösceruzáz

4.4.5. Teljesítményinchoatívumok5
létrejött állapotok kifejezése. -
dokat (mos, műt, fésül, mér)

megméredzkedett 
(a földet megboronálták: a föld meg van 
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/ meg lett boronálva). -

(János megmérte a macskáját; meg-
nyírta a barátját),

-
A kormány válaszlépéseket fontolt 

A kormány megfontolta a válaszlépése-
ket -

Anna 
gratulált Jánosnak
határoló szerepét, míg az Anna meggratulálta Jánost mondat ugyanezt a személyt 

 megajándékoz, megéljenez, megigenel, megtapsol1
fellebbezett az ítélet 

ellen – megfellebbezte az ítéletet; szavaztatott a közönséggel – megszavaztatta a 
közönséget. 

megágyaz1,2, megadjusztál1,2,3, megborotvál1, megborotválkozik, 
megcsapol1,2,3,6, megfej1, megfellebbez, megfésül1, megfésülködik, 
megfontol, megfürdik1, megfüröszt1,2,3, meggratulál, meghallgat1,2,3, 
megkefél1,2, megkenekedik, meglocsol1,2,3, megmángorol1,2, megmasszíroz, 
megmattol, megmázsál, megmér1,2,3átv, megméredzkedik, megméretkezik, 
megmos, megmosakodik, megmosdat1, megmosdik, megmosolyog, 
megmunkál2, megműt, megművel, megnéz1,2,3átv,4átv,5átv, megnyír, 
megnyiratkozik, megnyúz1,2átv, megolvas1,2, megoperál1, megpróbál,2, 
megrendez1,2, megreszkíroz, megsarcol1,2átv, megsikál, megstilizál, 
megstoppol, megsúrol1,2, megszámol, megszavaztat1,2, megszámlál, 
megszemlél, megszervezkedik, megszerveződik, megtakarít3nép, 
megtáncoltat1,2, megtapaszt1, megtöröl, megtörülközik, megtraktál, 
megújráz1,2, megünnepel1,2, megvet1, megvizsgál 

-
-

a gazda megboronálta/megszántotta a földjét
 

-

János két almát evett. reg-
gelizik, tízóraizik, ebédel, uzsonnázik, vacsorázik, amely alakok metonimikus kép-
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Megebédeltem.
?Megebédeltem a húst, a salátát és a süteményt.
 Megebédeltem a tegnapi húst 

megboronál, megdarál, megebédel, megebédezik, megemészt1,2átv,3átv,4átv,5,6, 
megesz1,2,3átv,4átv,5átv, megeszik1,2átv,3, megesztergál, megesztergályoz, 
megetet1,2,3, megétet2, megfarag1,2, megfésül2,3átv, megfogasol, megforraszt, 
megfoszt1, megfőz1, meggyúr2, meghánt1,2,3,4,5, meghegeszt, meghengerel1,2, 
meghengerez, megiszik1,2,3, megitat1,2,3, megjár1,2,3,4,6átv, megjárat4nép, 
megjártat4átv,rég, megkapál, megköszörül1,2, megmetsz1,2,3,4, megnyes1,2átv, 
megöntöz1,2, megőröl1,2,3átv, megreggelizik, megreszel1,2,3átv, megrostál1,2átv, 
megsarabol, megszánt, megszitál, megsző1,2, megszűr1,2átv,3átv, megtárcsáz2, 
megtép2,3, megtilol, megtöm1,2, meguzsonnál, meguzsonnázik, megvacsorál, 
megvacsorázik megvarr2,3, megvasal4, megzabál1,2 

-
sülést jelenítenek meg (bont-köt)
megjósolható, hogy a sematikus meg-
bomlás kategóriában a részben grammatikalizálódott el- meg- az ál-

megvágta a kezét – elvágta a kezét; megrágta 
a kötelet – elrágta a kötelet szét-, össze-
valamint a ketté  el- és össze- 

megkeverte a hozzávalókat – elkeverte/összekeverte a hozzá-
valókat

-
Anna 

megkeverte a levest  
(meg/össze/elkever) meg-

megbomlik1, megbont1,2,3, megelegyedik, megfér1,2,3átv, megfejt1,2, megfogII.1, 
meggyűlik1,2,3,4, megkavar, megkever, megkeveredik, megkötI.1,2,3,5,6,II2,3,4,5átv,6átv,  
megmetél, megold1, megoldoz, megoszlik1, megoszt1,2,3, megosztozik, 
megosztozkodik, meghasad1,2, megrág1, megragad1, megragaszt1, 
megszaggat1,2,3, megszakít1,2nép, megszel, megszorul2,3,4, megtép1,4, 
megtorlódik, megtérII.1, megtör1,2, megtörik1,2,3, megtűr2, megütközik, 
megütődik1, megvág1,2 
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4.4.6. Teljesítményinchoatívumok6 -
hatások kifejezése. Az alábbi két szemantikai alcsoportot alapigéik viselkedése 

-
-

-
ver, agyabugyál, lop, rabol 

 

-
veri a gyerekét 

→ megveri/megnadrágolja/megfenekeli/megpakolja, megmángorolja a gyerekét; 
dézsmálják a termést – megdézsmálják, meglovasítják, megfújják a termést

(lő, rúg, köp, üt)  

(a lábába lőtt/rúgott – meglőtte/megrúgta a lábát; a kezére ütött – megütötte a 
kezét), de a lativusi szerkezetek tárgyassá válásával keletkeztek a megrohan, meg-
száll, megtámad, meglop várba rohant – megrohanta a várat; az ellenségre 
támadt – megtámadta az ellenséget; pénzt lopott a szomszédjától → meglopta 
a szomszédját

megerőszakol igének nem volt 
-

nőket erőszakolnak

megadjusztál4, megagyabugyál, megbicskáz, megborotvál2, megbotoz, 
megcirógat2, megcsapol4, megcsiklandoz2, megdézsmál1, megdönget2, 
megerőszakol, megfej2átv, megfenekel2átv,ritk,tréf, megfenyít, megfoszt2, megfúj5, 
megkardlapoz, megkaróz2, meghámoz2átv,3átv, meghánt5átv, meghány3táj, 
meghusángol, meghúz11, megkefél3átv,4átv,5átv, megkésel, megken4átv, megkínoz, 
megkontyol, megkopaszt3átv, megkorbácsol, megköp, megkövez2, meglop1,2átv, 
meglovasít, meglő1,2, megmángorol2, megmelleszt2átv, megmosdat2átv, 
megnadrágol, megnyakal, megostoroz1, megostromol1,2átv, megpakol3, 
megpofoz, megpuhít3átv, megrabol1,2átv,3átv, megrajzol3, megrak4átv, megrohan1,2, 
megrohamoz1,2,3, megrúg, megsimogat3, megsörétez, megszáll1,2,3,4, 
megtámad1,2átv,3átv,4,6átv, megtép3, megtépáz1, megtol2, megugrat2átv, megüt1,2,3,4, 
megvámol3átv, megvág4átv, megver1,2átv,3átv,4átv 

-
(gyötri, csalja a férjét), ezért a 

meg- dorgálta 
a gyermekét – megdorgálta a gyermekét. megint 
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az igazgató nyugalomra intette a feleket – az igazgató megintette a helyettesét  
A ró-megró, büntet-megbüntet -

a terhére rótta, hogy megrótta; elzárásra bün-
tették – megbüntették. A megviccel 

viccelt a társával – megviccelte a társát.

megbiztat1, megbüntet, megbukik1,2,3,4,5,6, megbuktat1,2, megcsal, 
megcsodál1,2, megcsúfol2, megdicsér, megdicsőít, megdorgál, megengesztel, 
megengesztelődik, megfedd, megfegyelmez, megfőz3átv, meggyúr3átv,4átv, 
meggyanúsít, meggyötör, meghuríttáj1,2, megihlet, megint, megkísért1,2, 
megkritizál, megostoroz2átv, megpirongat, megró, megrágalmaz, megszapul, 
megszid, megszorongat3átv, megtréfál, megviccel, megvádol, megvallat, 
megzsarol 

4.4.7. Teljesítményrezultatívumok. A -

-

-

száz tagból is álló egyéb csoportokhoz képest a jelenség atipikus voltáról árul-

-
hajlított egy lovat; hajtogatott egy hajót.  

[főztem ebédet]

Anna rajzolt egy kört
A kertész ásott két árkot.

megás1,2, megcsinál1,2,4, megdagaszt1, megépít1,2átv, megépül1,2, megfest1,2, 
megfon1,2, megformál, megfőz2, meggyúr1, meghúz9, megír1,2,3,4, megköt4, 
megmintáz, megrajzol1,2átv,3, megrendez, megsüt1, megszerkeszt1,2,3,4, 
megszervez1, megsző1, megszövegez, megtervez1,2, megtesz1,2, megtojik, 
megvarr1 

autót nyert, nyert egy autót, ő nyerte az 
autót



 A meg- igekötő funkcióiról másképpen II. 

autót nyert – meg-
nyerte az autót; cipőt vásárolt magának – megvásárolta a cipőt magának. 

 
meg-  megajánl1, 

meghoz1,2,3átv, megkap1,6, meglátszik1,2,3átv, megnyer1,2, megmutat1,2,3,4, megörököl, 
megrendel1,2, megvesz1,2,3,4,5,6,7, megvisz1,2, megvált1, megvásárol1,2átv

4.4.7.1. Teljesítményrezultatívumok kulminációs és céltárgyi határolóval.  
-

-

megépít három házat is egy év alatt
 

-
 

 
János 1000 mé- 

tert futott -
kezetet alkot, a János megfutja/megfutotta az 1000 métert -

meg-
a mozgásigékkel ritkul, már csak azért is, mert a végig határozószóval helyette-

-ért célhatározót tárgyi vonzattá változtató meg-es tel-
Hosszú évekig koplalt a házáért → megkoplalta a házát

megböjtöl -
megböjtölte a vasárnapot; megböjtölte a ruhát.

Ezen a földön megterem 6 mázsa búza.
 Anna két ruhát varrt.

Anna megvarr két ruhát is, ha kell (egy nap alatt).
 Ez a huzal meglesz vagy 5 méter.
 Megítélték neki a kért pénzt 

megajánl1,2, megbír1, megböjtöl1,2, megcsinál3biz, megbűnhődik1, megdolgoz1, 
megdolgozik, megél5ritk, megér2

1,2, megér1
1,2, megérdemel1,2,3,megérdemel, 

megfut1,2átv,rég, meggazdálkodik, meggyászol1,2átv, meggyalogol, meghalad, 
megharcol2, meghoz4átv, megítél2,3, megkap2,3,4,5,II.3,4, megkér3, megkeres1,2,3,4,5, 
megkerít, megkoplal, megkoplaltat, megkuporgat, meglehet4, meglép2rég, 
meglesz5, megspórol1,2, megszámít, megszenved1,2,4, megszerez1,2, megszolgál1,2,  
megtapasztal1,2, megterem2, megtermel1a, megtesz3, megugrik2, megúszik1, 
megvan9, megvezekel 
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4.4.8. Teljesítményigék sikeres megvalósulással.  
 

vonzatuk a -val, -vel -

életben maradás, a vár védelmének annak megmaradása, a keresésé a megtalá-
 

-

meggyőz (meggyőzött 
a borral / meggyőzte a bort), illetve a legyőz meg-
győzte az ellenséget.

megakadályoz, megalkuszik, megállII.4,5átv,6átv,rég, megárt1,2, megbékít1,2,3, 
megbékül1,2, megbeszél1,2, megcáfol, megdolgoz2, megharcol1, 
megbarátkozik1,2átv, megbirkózik1,2, megbűnhődik2, megfejt1,2átv,megfelel1,2átv, 
megfigyel1,2,3, megfog5átv,6ritk, meggyőz2rég,3rég, meghódít, megismerkedik1,2, 
megkeres1,2,3,4, megküzd1,2átv, meglapul1,2, meglovagol, megmagyaráz1,2,3, 
megmenekül1,2,3,4, megmenekszik, megment1,2,3,4, megmérkőzik1,2átv, 
megmunkál1, megnevel1,2, megoltalmaz, megóv, megőriz1,2átv, megreguláz, 
megszökik1,2,3, megszöktet, megtanít1,2átv,3átv, megtanul1,2átv,3, megtermel1, 
megül2, megtanácskozik, megtart1,9,10rég, megtartóztat1,2rég,költ, megterem1, 
megugrat3, megválaszol, megválogat1, megvan3, megvéd1,2,3,4, megvédelmez, 
megverekedik1,2, megvigasztal, megvigasztalódik, megvív1,2,3 

4.4.9. Beszédaktusigék, performatívumok mint meg- 

-

megkérlek, megparancsolom, megígérem, megköszönöm, megfogadom
meg

-
-

-
(történet, film, mese), 

illetve utótárgyak, mégpedig a címzettnek szóló állítások, üzenetek, de állhatnak 
el-  (elmesélte 

a mű tartalmát, elmesélte, mi történt vele, elénekelte a dalt), meg- 

megemlít, megenged1,2, megérdeklődik, megfogad3, megígér, megkér1, 
megkérd, megkérdez1,2, megköszön1,2, megköszönt, megkövetel1,2, 
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megmond1,2,4, megparancsol, megrendel1,2, megsúg1,2, megtilt, megtudakol, 
megüzen1,2, megvall2,3

-
mondott valamit; igazat mondott; szerelmet vallott. 

egy kis szíves-
ségre kérlek

megmond, megüzen
-

megérdeklődik és  
a megtudakol  

-

János mondta, hogy eljön.
Anna megmondta/megüzente a hírt (a barátjának).
János említette, hogy eljön.
János megemlítette, hogy eljön.
Érdeklődött, hogy mikor indul a vonat (, de nem tudta meg.)
Megérdeklődte, hogy mikor indul a vonat.

-
-

-
-

ígérem, hogy 
 a megígérem, hogy 

-
-

megcsinálom =  
-
-

-
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 ich schwöre hiermit, ich 
segne hiermit” ich schwöre hiermit -

ich segne hiermit Köszöntem 
-

-
-

-

(csíp, csóvál, fúj, harap, karmol, mar, szúr, ugat), a szerkezetileg motivált hosz-

(ráncigál, tapogat, pörget). meg-

A kutya harap A kutya megharapta a gyere-
ket; A kutya csóválja a farkát; A kutya megcsóválta a farkát -

megropogtatja  
a csontjaimat, megzörgette az ablakot.

megbizserget, megbombáz1,2, megbolygat1,2, megborsódzik, megcibál, 
megcirógat1,megcsavar1, megcsiklandoz1, megcsillogtat1,2, megcsíp1,2, 
megcsóvál, megdobál, meglobogtat, megdögönyöz, megdönget, 
megdömöcköl1,2, megdörzsöl1,2, megemelget, megfacsar, megfogdos, 
megforgat, megfricskáz1,2, megfröcsköl, meggyomroz, meghajigál, 
meghány-vet, megharap1,2átv, meghempereg, meghordoz, meghurcol1, 
meghúz1,2,3,4, megigazgat1,2, megigazít1,2,3, megingat1, meginog1, 
megismétlődik, megismétel1,2átv,3ritk, megízlel, megkacagtat, megkapar, 
megkerget1,2, megkever1,2,4,5, megkarcol, megkarmol, megkocogtat, 
megkongat, megkopogtat1,2, megkóstol, meglenget, megkötöz1,2,3átv, 
meglóbál, meglóbáz, meglobogtat, megmar1,2, megmorog, megmotoz, 
megmozgat1,2,3, megmutogat, megnyaggat, megnyal, megnyaldos, 
megnyírbál1,2átv, megnyom1,2,3, megnyomkod, megnyomorgat, megöklöz, 
megölel, megölelget, megpaskol, megpenget, megpiszkál1,2átv, megpödör, 
megpörget1,2,3, megpumpol, megráncigál, megrángat1,2, megráz, 
megrázkódik1,2, megrázkódtat1, megremeg1, megreszket1,2, megropogtat1,2,3átv, 
megsimogat1,2, megsirat1,2átv, megsodor, megsuhogtat, megsürget1,2, 
megszagol1,2, megszimatol, megszorít1,2,3, megszorongat1,2, megszúr1, 
megszurkál, megtapogat, megtapos1,2, megtipor1,2, megtépáz1, megugat, 
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megvakar1,2,3, megválogat1, megvereget, megvonaglik, megzavar2,3,4, 
megzörget

meg-es igék. -

-
-

megbecsül1,2, megelégedik, megelégszik, megér1
3, 

megfelel3,átv,4átv,5átv,6átv,7átv, megfér1,2átv,3átv, meghúz12, meglapul1,aátv, megegyezik2nép,3,4, 
megfelel3átv,4átv,5átv,6átv,7átv, megszenved3átv, megvan4,5, megvon2 

A két testvér hosszú éveken keresztül megfért egymással.
Az autó megfelel az elvárásaimnak.
Sokáig megbecsülte magát, aztán történt valami.

-

a jég hátán is megél; Fél órán keresztül is megmaradt 
egy helyen; Öt éven keresztül megállt a saját lábán. megállII.1,2,7átv, 
megél1,2,3,4átv, megreked3átv, megül1,3nép,rég,4átv,vál, megtart2,3,4,5, megvan2, megmarad1,2,3,4.

5. Összegzés. meg- -

szemléleti aspektus megjelenésmódjához, egymáshoz való viszonyának meg-

-
meg- -

meg- ige-

-
meg-

(*éppen 
döbbentem meg),

éppen érkeztünk meg, amikor ők elindultak. -
-
 

-
meg-es igék legalább egy-
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-

A meg- -
meg

-

-
ménytárgyas szintagmák (rajzolt egy almát) -

-

-

-
misítés jelentésmozzanatát hordó igecsoportok vonják ki magukat, mivel a nem 

-
gyermek született – lovakat öltek

A meg-

A magyar nyelv értelmező szótára -

 Magyar Nyelv 
A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony 

szemantikai struktúrájának alapján

Szláv igeaspektus
Az ősi magyar igekötők (Meg, El, Ki, Be, Fel, Le). -

Aspektus és akcióminőség
Felszólító performatív beszédaktusok
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A magyar mondatformák rendszere és az esetrendszer -
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