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Idegen nyelvű nagyszótárak 

 Grimm Deutsches Wörterbuch 
 16 kötet – 100 év (1854–1954) 

 The Oxford English Dictionary 
1. kiadás: 10 kötet – 44 év (1884–1928); 

2. kiadás: 12 kötet + 4 pótkötet; 

megújított online kiadás: 1993 óta készül, 

120 fő, ≈200 lektor, ≈34 millió font 

 Woordenboek der nederlandsche taal 
29 kötet – 116 év (1882–1998) + 3 pótkötet (2001) 

 Grande dizionario della lingua italiana 
21 kötet – 41 év (1961–2002) 



Idegen nyelvű nagyszótárak 

Trésor de la langue Française 1789–1960 
16 kötet – 23 év, külön költségvetésű intézet 

 Dicţionarul Tezaural Limbii Române 
37 kötet – 104 év, 2011-ben 18 egységes kötetben újranyomás 

 Slovník súčasného slovenského jazyka 
I. A–G 2003-ben, II. H–L 2011-ben (korpuszalapú, nem nagyszótár) 



Műfaji sajátosságok 

 általános értelmező szótár 

 egyfajta teljesség igénye 

 történeti távlat és megközelítés 

 konkrét szövegek (ún. korpusz) 

elemzésével készül és adatol (példákat ad) 

 a jelentések árnyalt bemutatása mellett 

egyéb (helyesírási, nyelvtani, használati, 

etimológiai stb.) információk 

 



be
1 hsz és ik 



Újdonságok 

 rendszerszemlélet 

 új címszavak 

 új szócikktípus: bokrosítás 

 új szemantikai elemzés korábban is szótárazott 
szavakról 

 új grammatikai elemzés 
 új szófajok megjelenése (partikula, módosítószó) 

 új szófaji elemzés (pl. anyagnevek kettős szófajúsága, 
ragvonzó névutók) 

 morfológiai elemzés (kóddal jelölve) 

 frazémák (állandósult szókapcsolatok) újszerű kezelése 

 adatolás 

 utalózás 

 



Új szócikktípus: 

bokrosított szócikk 

 

 előtagi bokrosítás (pl. bank-, bravúr-, 

búcsú-) 

 utótagi bokrosítás (pl. -bank, -bérlet, 

-beszéd, -bizottság) 

 igekötői bokrosítás, szófajon belül (pl. be
1, 

bele) 

 képző- és ragszerű utótagok (pl. -beli) 



-barát (utótagként) 

 1. ’vminek v. vkinek az igényeihez, érdekeihez, 

elvárásaihoz igazodó, alkalmazkodó’ ❖ || bababarát mn 

||  családbarát mn ||  felhasználóbarát mn ||  fogyasztóbarát 

mn  ||  gyerekbarát mn ||  polgárbarát mn ||  utasbarát mn || 

ügyfélbarát mn   

 2. (kissé hiv) ’vminek az adottságaihoz alkalmazkodó, azt 

kevésbé veszélyeztető, károsító 〈eljárás, termék stb.〉’ ❖’ 

||  bőrbarát mn ||  szövetbarát mn || testbarát mn   



Szócikkfej 

 címszó 

 szófaji minősítés 

 RAGOZÁSI KÓD 

 grammatikai megjegyzés 

 lexikai minősítés 

 GYAKORISÁGI MUTATÓ 

 alakváltozat 

 alakváltozatra vonatkozó grammatikai 
megjegyzés 

 alakváltozatra vonatkozó lexikai minősítés 



Szócikk végi utalások 

 J: szemantikai utalás 

 Ö: utalás önálló és előtagi bokorcímszóra 

 UB: utalás utótagi bokorcímszóra 

 Fr: frazeológiai utalás 

 ÖU: utalás utótagtól ki nem dolgozott szóra 

 ÖE: utalás előtagtól ki nem dolgozott szóra 

 Sz: utalás származékra 

 Vö. szótári hivatkozások 



Partikulák és módosítószók 

Partikulák 

 bárcsak 

baromi 

bazi 

bitang 

bomba 

borzasztó 

böhöm 

 

Módosítószók 

 bizistók 

bizonyára 

bizonnyal 

bizton 

biztos
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bízvást 
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