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A birtokos személyjelről és jelzőről 
 

Versünk hőse saját öltözékének darabjait szólítja meg, azokat, amelyek a 
„birtokában vannak”. A csizmám, lábam, kesztyűm, barátom, sapkám, fü-
lem, fejem, társaim szavakban a szóvégi -m jelzi, hogy mindegyik az övé. 
Mondhatjuk: az én sapkám, az én kesztyűm stb., erre azonban nincs szük-
ség – bár így sem helytelen –, elég az -m jel ahhoz, hogy megtudjuk, kié a 
kesztyű, a csizma vagy kinek a fülét védi a sapkája. 
Az -m és a -ja birtokos személyjelek (használták még a birtokos személyrag 
megnevezést is.) Ezt a jelet mindig a birtokhoz illesztjük:  
 

 birtokos 
személyjel 

a sapka az enyém → az én sapkám, egyszerűbben: a sapkám -m 

a sapka a tiéd  → a te sapkád  → a sapkád -d 

a sapka az övé  → az ő sapkája  → a sapkája -ja 

a sapka a miénk  → a mi sapkánk  → a sapkánk -nk 

a sapka a tiétek  → a ti sapkátok  → a sapkátok -tok 

a sapka az övék(é)  → az ő sapkájuk  → a sapkájuk -juk 

Figyeld meg! Nem az ők sapkájuk, hanem az ő sapkájuk!  

A birtokos személyjelek a szótő függvényében változnak. A sapka -a-ra, 
tehát mély magánhangzóra végződik, ehhez az -m, -d, -ja, -nk, -tok, -juk je-
leket illesztjük. Ugyanilyen jelek kerülnek a hajó, autó, vonalzó, ceruza, 
ruha, kapu, falu, óra, daru, satu, kocsi, mozi szavak után is.   
 
Ha a szó magas magánhangzóra végződik, például e, é, ö, ő, ű, ü hangzókra, 
akkor az egyes szám harmadik személyben, illetve a többes szám második 
és harmadik személyben más jelet kap a birtok.  
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a mesém a kesztyűm -m 

a meséd a kesztyűd -d 

a meséje a kesztyűje -je 

a mesénk a kesztyűnk -nk 

a mesétek a kesztyűtök -tek / -tök 

a meséjük a kesztyűjük -jük 
 

Ugyanilyen jelek kerülnek a kefe, zene, szűrő, kürtő, mező, erő, güzü, gyű-
rű, tetű, körző, szellő, lépcső szavak után is. 
 

A mássalhangzóra végződő szavak esetében a jel a szó végi szótaggal (an-
nak magánhangzójával) harmonizál.   
 

karom 
hajam 

-om 
-am 

fejem 
bőröm 

-em 
-öm 

karod 
hajad 

-od 
-ad 

fejed 
bőröd 

-ed 
-öd 

karja 
haja 

-(j)a 
feje 
bőre 

-(j)e 

karunk 
hajunk 

-unk 
fejünk 
bőrünk 

-ünk 

karotok 
hajatok 

-otok 
-atok 

fejetek 
bőrötök 

-etek 
-ötök 

karjuk 
hajuk 

-(j)uk 
fejük 
bőrük 

-(j)ük 

 

Többes számú birtok esetén a szokásos k jel helyett annak i variánsa jelenik 
meg: barátaim, czizmáim, sapkáim, meséim, kesztyűim  stb.  
  
29. Egészítsd ki! 

 cipőim,    _________,   cipői,   _________,   cipőitek,    _________ ; 

_________, bakancsaid, _________, bakancsaink, _________, bakancsaik 
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30. Egészítsd ki a szöveget! A zárójelben zölddel szedett szavakat kell bir-
tokként leírni. Egyes esetekben a többes szám i jelét is ki kell tenned! 
 

Péter a(z én) legjobb (barát) __________. 
Zoltánnak István a legjobb (barát) __________. 
Neked ki a legjobb (barát)________?  
Az ő (édesanya) _____________ tanárnő, az (apa) _________ mérnök.  
Zoltánnak hány (testvér) ___________ van?  
A(z én) (nővér) __________ tavasszal érettségizik.  
Neki minden tantárgyból jó (jegyek) ________ vannak.  
Az ő (terem) _____________ , ahol tanulnak, az emeleten van.  
Ezek az én (könyv) ___________ .  
Minden (könyv) ________ első lapjára beírtam a(z én) (név)___________.  
Minden reggel becsomagolom a (táska) _____________.  
Először a (füzetek) __________ teszem be, majd a (tolltartó) __________ .   
A (tízórai) ___________  (édesanya)_________ készíti el. 
Katáéknak két (kutya)________ és egy (macska)___________ van.  
Az ő (lakás)___________ egész nap zeng a kutyaugatástól.  
Kata (cipők) _________ és (papucs) _________ is veszélyben vannak, mert 
a kutyák mindent széttépnek.  
 

31. Egészítsd ki a minta alapján! 
 

A labda az enyém. Ez az én labdám. 

A ceruza a tiéd.   

 Ez az ő könyve. 

A ház a miénk.  

 Ez a ti kertetek. 

A siker az övék.  
  

32. Írd be a hiányzókat! 
enyéim, ___________, övéi, ___________, tieitek, ___________ 
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33. Olvasd el a kanásznótát, és húzd alá a birtokos személyjeleket! 
 

Ha fölveszem tükörfényes baltámat, 
a kocsmában elkiáltom magamat: 

Takarodjon minden ember tanyára! 
Én vagyok az eszterházi számadónak cifraszűrös leghíresebb bojtárja! 

 

Én vagyok az eszterházi számadónak cifraszűrös leghíresebb bojtárja! 
Ha fölülök kis pej lovam hátára, 

úgy repülök, mint a fecske, mint a szél, 
lovam lába alatt a por föl sem kél. 

 

Öregapám lovának a hátulsó pár lábának a patkószöge de fényes! 
Levelesi csárdás lánya de kényes! 
Bodor haja, hunczfutkája a vállán, 
száz talléros aranygyűrű az ujján. 

 

Figyeld meg az öregapám lovának a hátulsó pár lábának a patkószöge de 
fényes sort! A tréfás megfogalmazást kerülni kell a köznapi beszédben. 
Részben azért, mert csúnya, részben, mert csak nehezen érthető.  
Ha egy mondatban több birtokos jelző van, akkor a -nak, -nek ragot csak 
az utolsón tesszük ki.  
Például: Péternek van egy barátja. A barátjának van egy húga, akinek van 
egy biciklije. A nóta példáját követve írhatnánk így: 

Péternek a barátjának a húgának a biciklije. 
Helyesen ez így írható (ha nem akarjuk másként megfogalmazni):  

Péter barátja húgának a biciklije. 
Más példák: Gábor könyvének a borítója piros. 

Kata órájának a számlapja fényes. 
Megérkezett István barátjának az édesapja. 
Jancsi csizmájának a talpa kilyukadt. 

 
A birtokos jelző helyes használatának gyakorlására olvasd el még Zimányi 
Árpád A birtokos jelző ragja és az Egyes mondatrészek helyes használata 
című írásait is! 


