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WOCHENTAGE, MONATE, DATUM 

 
 
 

WOCHENTAGE - HETINAPOK 
 

 

hétfő Montag hétfőn am Montag 

kedd Dienstag kedden am Dienstag 

szerda Mittwoch szerdán am Mittwoch 

csütörtök Donnerstag csütörtökön am Donnerstag 

péntek Freitag pénteken am Freitag 

szombat Samstag szombaton am Samstag 

vasárnap Sonntag vasárnap [sic !] am Sonntag 

hétvége Wochenende (a) hétvégén am Wochenende 

hétköznap Wochentag, Werktag hét közben untere der Woche 

 
 
 

MONATE - HÓNAPOK 
 

 

január Jänner januárban im Jänner 

február Februar februárban im Februar 

március März márciusban im März 

április April áprilisban im April 

május Mai májusban im Mai 

június Juni júniusban im Juni 

július Juli júliusban im Juli 

augusztus August augusztusban im August 

szeptember September szeptemberben im September 

október Oktober októberban oder -ben im Oktober 

november November novemberben im November 

december Dezember decemberben im Dezember 
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DAS DATUM - A DÁTUM 

 
 
 

HÁNYADIKA VAN MA ? - DER WIEVIELTE IST HEUTE ? 
 
 

Ordnungszahl + -a (dunkle Vokalharmonie) 

 -e (helle Vokalharmonie)  

 
Das ist die Nominativform des Datums. 
 
-a und -e sind Besitzerzeichen. 
 
Beispiel: Ma április huzsonkilencedike van. - Heute ist der neunundzwanzigste April. 
 
Schreibweisen: április huszonnyolcadika május elseje 
 április 28-a május 1-je 
 április 28. május 1. 
 
 
 

HÁNYADIKÁN ? - AM WIEVIELTEN ? 
(MIKOR ? - WANN ?) 

 
 

Nominativform des Datums + -n 

 
-a und -e im Auslaut werden lang 
a  á 
e  é 
 
Das -n ist ein Oberflächensuffix. 
 
Beispiel: Május ötödikén Budapestre utazom. - Am fünften Mai reise ich nach Budapest. 
 
Schreibweisen: május hetedikén július elsején 
  május 7-én július 1-jén 
  május 7. július 1. 
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HÁNYADIKÁTÓL ? - VOM WIEVIELTEN AN ? 
(METTŐL ? - VON WANN AN ?) 

 
 

Nominativform des Datums + -tól (dunkle Vokalharmonie) 

  -től (helle Vokalharmonie) 

   
 
-a und -e im Auslaut werden lang 
a  á 
e  é 
 
Beispiel: Július elsejétől nyári szünet van. - Vom ersten Juli an sind Sommerferien. 
 
Schreibweisen: május huszadikától július elsejétől 
  május 20-tól július 1-től 
 
 
 
 

HÁNYADIKÁIG ? - BIS ZUM WIEVIELTEN ? 
(MEDDIG ? - BIS WANN ?) 

 
 

Nominativform des Datums + -ig (unabhängig von der Vokalharmonie; es gibt nur eine Form des Suffixes) 

   
-a und -e im Auslaut werden lang 
a  á 
e  é 
 
Beispiel: Szeptember harmincadikáig nyári szünet van. - Bis zum einunddreißigsten September sind 
                                                                                                                                                 Sommerferien. 
 Július elsejétől szeptember harmincadikáig nyári szünet van. - Vom ersten Juli bis zum  
                                                                einunddreißigsten September sind Sommerferien.
     
 
Schreibweisen: szeptember harmincadikáig július elsejéig 
  szeptember 30-ig július 1-ig 
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POSTPOSITIONEN 
 
 
között (zwischen): Man verwendet die Nominativform des Datums. 
  Beispiel: április 15-e és 25-e között - zwischen 15. und 25. April 
   november 23-a és december 2-a között - zwischen 23. November und 2.  
                                                                                                                            Dezember 
 
-óta (seit): Man verwendet die Nominativform des Datums. 
  Beispiel: augusztus 14-e óta - seit dem 14. August 
 
 
 

JAHRESZAHLEN 
 
 

Werden wie die Zahl ausgesprochen. 
 
2016: kétezertizenhat 
1980: ezerkilencszáznyolcvan (tausendneunhundertachtzig  neunzehnhundertachtzig gibt es nicht) 
 
 
 

DAS DATUM SCHREIBEN 
 
 

Jahr. Monat (Name ausgeschrieben) Tag. z.B.: 2016. április 29. 

 

Jahr.Monat (römische Zahl).Tag. z.B.: 2016.IV.29. 

 
  



Seite 5/5 

Wochentage, Monate, Datum                                                                                                                                                        v.01 
 

 
© Heidelinde Lindorfer                                                             Die Verwendung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet. 
 

 Hányadik ? 
Der/die/das 
wievielte ? 
(Ordnungszahlen) 

Hányadika van 
ma ? 
Der wievielte ist 
heute ? 

Hányadikán ? 
Am wievielten ? 

Hányadikától ? 
Vom wievielten 
an ? 

Hányadikáig ? 
Bis zum 
wievielten ? 

1. első elseje elsején elsejétől elsejéig 

2. második másodika másodikán másodikától másodikáig 

3. harmadik harmadika harmadikán harmadikától harmadikáig 

4. negyedik negyedike negyedikén negyedikétől negyedikéig 

5. ötödik ötödike ötödikén ötödikétől ötödikéig 

6. hatodik hatodika hatodikán hatodikától hatodikáig 

7. hetedik hetedike hetedikén hetedikétől hetedikéig 

8. nyolcadik nyolcadika nyolcadikán nyolcadikától nyolcadikáig 

9. kilencedik kilencedike kilencedikén kilencedikétől kilencedikéig 

10. tizedik tizedike tizedikén tizedikétől tizedikéig 

11. tizenegyedik tizenegyedike tizenegyedikén tizenegyedikétől tizenegyedikéig 

12. tizenkettedik tizenkettedike tizenkettedikén tizenkettedikétől tizenkettedikéig 

13. tizenharmadik tizenharmadika tizenharmadikán tizenharmadikától tizenharmadikáig 

14. tizennegyedik tizennegyedike tizennegyedikén tizennegyedikétől tizennegyedikéig 

15. tizenötödik tizenötödike tizenötödikén tizenötödikétől tizenötödikéig 

16. tizenhatodik tizenhatodika tizenhatodikán tizenhatodikától tizenhatodikáig 

17. tizenhetedik tizenhetedike tizenhetedikén tizenhetedikétől tizenhetedikéig 

18. tizennyolcadik tizennyolcadika tizennyolcadikán tizennyolcadikától tizennyolcadikáig 

19. tizenkilencedik tizenkilencedike tizenkilencedikén tizenkilencedikétől tizenkilencedikéig 

20. huszadik huszadika huszadikán huszadikától huszadikáig 

21. huszonegyedik huszonegyedike huszonegyedikén huszonegyedikétől huszonegyedikéig 

22. huszonkettedik huszonkettedike huszonkettedikén huszonkettedikétől huszonkettedikéig 

23. huszonharmadik huszonharmadika huszonharmadikán huszonharmadikától huszonharmadikáig 

24. huszonnegyedik huszonnegyedike huszonnegyedikén huszonnegyedikétől huszonnegyedikéig 

25. huszonötödik huszonötödike huszonötödikén huszonötödikétől huszonötödikéig 

26. huszonhatodik huszonhatodika huszonhatodikán huszonhatodikától huszonhatodikáig 

27. huszonhetedik huszonhetedike huszonhetedikén huszonhetedikétől huszonhetedikéig 

28. huszonnyolcadik huszonnyolcadika huszonnyolcadikán huszonnyolcadikától huszonnyolcadikáig 

29. huszonkilencedik huszonkilencedike huszonkilencedikén huszonkilencedikétől huszonkilencedikéig 

30. harmincadik harmincadika harmincadikán harmincadikától harmincadikáig 

31. harmincegyedik harmincegyedike harmincegyedikén harmincegyedikétől harmincegyedikéig 

 


