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1. Múlt idők 
 

Az igeidők kapcsán fontos tudnivaló - valamint jó hír is egyben -, hogy az 
állítmányi szerkezetek a további igeidőkben is hasonló felépítésűek, mint 
a jelen időkben. Ezért fontos, hogy a jelen idejű szerkezeteket jól tudd, 
mert akkor logikus rendszerré áll össze a fejedben az egész. Ha nem vagy 
teljesen biztos a jelen időkben, akkor olvasd át az előző jegyzetünket, 
amely alaposan feldolgozza a jelen idejű szerkezeteket! 

 
1.1. Múlt idő létigés állítmánnyal 

 

A (csak) létigés állítmányi szerkezetű mondatoknál (ezeket neveztük az 
előző jegyzetben „nem cselekvést kifejező” szerkezetűeknek) a múlt idő 
képzéséhez mindössze a létige (ragozott) alakját kell múlt idejűre 
cserélnünk, méghozzá az alábbiak szerint: 
 

am � was  is � was  are � were 
 
 jelen I am hungry.   = Éhes vagyok. 
� múlt I was hungry.   = Éhes voltam.  (létige + melléknév) 
 

 jelen You are a hero.   = Hős vagy. 
� múlt You were a hero.  = Hős voltál.   (létige + főnév) 
 

 jelen He is my friend.  = Ő a barátom. 
� múlt He was my friend.  = A barátom volt.  (létige + főnév) 
 

 jelen She is at home.  = Otthon van.  
� múlt She was at home.  = Otthon volt.   (létige + határozói szerk.) 
 

 jelen It is cold.    = Hideg van. 
� múlt It was cold.   = Hideg volt.   (létige + melléknév) 
 

 jelen We are married.  = Házasok vagyunk. 
� múlt We were married.  = Házasok voltunk. (létige + melléknév) 
 

 jelen They are here.   = Itt vannak. 
� múlt They were here.  = Itt voltak.   (létige + határozói szerk.) 
   

 jelen There is a cat here.  = Van itt egy macska. 
� múlt There was a cat here. = Volt itt egy macska. (létezést kifejező szerk.) 
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Ugyanúgy, ahogyan jelen időben, kérdés esetén a létigét meg kell cserélni 
az alannyal, illetve tagadás esetén a (múlt idejű) létige tagadott alakját kell 
használni. Így képezzük a tagadott alakokat: 
 

was � was not = wasn’t   were � were not = weren’t 
 
Tagadó szerkezetek: 
 

I wasn’t hungry.   = Nem voltam éhes. 
You weren’t a hero.  = Nem voltál hős. 
He wasn’t my friend.  = Nem volt a barátom. 
She wasn’t at home.  = Nem volt otthon. 
We weren’t married.  = Nem voltunk házasok. 
There wasn’t a cat here.  = Nem volt itt macska.  (létezést kifejező szerk.) 
 

Kérdő szerkezetek: 
 

Was it cold outside?  = Hideg volt kint? 

Were they here?   = Itt voltak? 
Where were they?   = Hol voltak? 
Was there a cat here?  = Volt itt egy macska?  (létezést kifejező szerk.) 

 
1.2. Egyszerű (cselekvést kifejező) múlt idő 

 

Használata: 
 

• ha egy olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk a múltban, amely 
egyik pillanatról a másikra végbement 

• ha egy hosszabb távú, de elejétől a végig egy egészként értékelt 
cselekvésről vagy történésről beszélünk a múltban 

• ha múltbeli rendszeres cselekvésről vagy történésről beszélünk 
 

Szerkezete: 
 

Emlékszel még az egyszerű jelen időre? Tudod, ahol a do és a does 
segédigét kellett (kérdésben) használni, meg az –s személyragot 
kijelentésben, egyes szám 3. személyű alany esetén. Szerkezetileg itt is 
minden ugyanúgy működik, sőt, még könnyebb is, mint a jelen idő volt, 
miután itt már nem kell ragozni sem a főigét, sem a segédigét. 
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Íme néhány jelen idejű mondat emlékeztetőül: 
 

kijelentés  I like beer.   = Szeretem a sört. 
tagadás  I don’t like beer.  = Nem szeretem a sört. 
kérdés   Do you like beer?  = Szereted a sört? 
 

Múlt időben ugyanezeket a mondatszerkezeteket kell használni, de múlt 
idejű főigével vagy segédigével: 
 

kijelentés  I liked beer.   = Szerettem a sört. 
tagadás  I didn’t like beer.  = Nem szerettem a sört. 
kérdés   Did you like beer?  = Szeretted a sört? 
 

(didn’t = did not) 
 

Arra kell nagyon ügyelni, hogy - például a dupla tagadás tilalmához 
hasonlatosan - a múlt időt nem jelöljük kétszer a mondatban, tehát ha a 
segédige (did) múlt idejű, akkor a főige jelen időbe kerül vissza! 
 

didn’t like �  didn’t liked � 
 

Tehát ami könnyebbség lesz a jelen időhöz képest: láthatóan nem kell 
sem a segédigét, sem pedig a főigét ragozni a mondatban. Aminek 
viszont nem fogsz örülni: sajnos nem minden igének képezzük a múlt 
idejű alakját –d (vagy –ed) toldalékkal. Azokat, amelyeknek ettől eltérő 
múlt idejű alakjuk van, rendhagyó igéknek nevezzük, és egyesével meg kell 
mindegyiknek tanulni a múlt idejét. 
 

A rendhagyó igék táblázatát jegyzetünk végén, a 40. oldalon találod. 
 

Először is nézzünk pár példát rendhagyó múlt idejű igét tartalmazó 
mondatokra! 
 

I saw them on the bus.   = Láttam őket a buszon. 
You forgot the tickets.   = Megfeledkeztél a jegyekről. 
She told me the news.   = Elmondta nekem a hírt. 
He took us home.    = Hazavitt minket. 
It rained a lot.     = Sokat esett az eső. 
We spent our money.   = (El)költöttük a pénzünket. 
They brought the food.   = Ők hozták az ételt. 
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Ugyanezek tagadva: 
 

I didn’t see them on the bus.  = Nem láttam őket a buszon. 
You didn’t forget the tickets.  = Nem feledkeztél meg a jegyekről. 
She didn’t tell me the news.  = Nem mondta el nekem a hírt. 
He didn’t take us home.   = Nem vitt haza minket. 
It didn’t rain a lot.    = Nem esett sokat az eső. 
We didn’t spend our money.  = Nem költöttük (el) a pénzünket. 
They didn’t bring the food.  = Nem ők hozták az ételt. 
 

És kérdésben: 
 

Did you forget the tickets?  = Megfeledkeztél a jegyekről? 
Did she tell you the news?  = Elmondta neked a hírt? 
Did he take you home?   = Hazavitt titeket? 
Did it rain a lot?    = Sokat esett az eső? 
Did we spend our money?  = Elköltöttük a pénzünket? 
Did they bring the food?   = Ők hozták az ételt? 
 

Megjegyzés: A kötött angol szórend miatt a fenti mondatok közül egyesek 
másképpen is érthetők, mint ahogyan írtam őket. Például: 
 

He took us home.    = Elvitt minket haza. 
He took us home.    = Ő vitt minket haza. 
He took us home.    = Minket vitt haza. 
 

Ennek megfelelően a tagadó, illetve a kérdő mondat jelentése is lehet 
eltérő a fent jelöltekhez képest. Például: 
 

He didn’t take us home.   = Nem ő vitt haza minket. 
He didn’t take us home.   = Nem minket vitt haza. 
Did he take you home?   = Ő vitt haza titeket? 
 

Érdemes továbbá az igei birtokos szerkezetről (have és have got) is szót 
ejtenünk itt: múlt időben nem használatos a have got (illetve annak a múlt 
idejű alakja), tehát a got nélküli változatot használjuk. 
 

I have a cat. � I had a cat.   = Volt macskám. 
I don’t have a cat. � I didn’t have a cat.  = Nem volt macskám. 
Do you have a cat? � Did you have a cat?  = Volt macskád? 
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1.3. Folyamatos (cselekvést kifejező) múlt idő 
 

Használata: 
 

• ha a múlt egy adott pillanatában éppen zajlott eseményről beszélünk 
• ha a múltbeli cselekvés vagy történés hangsúlyosan hosszabb távú volt 

(különösen az all jelzőt tartalmazó időhatározók esetén) 
 

Szerkezete: 
 

Az eddigiekhez hasonlóan, a folyamatos múlt idő esetén is marad minden 
szerkezetileg a megszokott kerékvágásban, így tehát a folyamatos múlt 
időhöz is létige kell (természetesen múlt idejű alakban - lásd 1.1. fejezet), 
továbbá egy úgynevezett ing-es ige. 
 

 jelen I am listening to music.  = Éppen zenét hallgatok. 
� múlt I was listening to music.  = Éppen zenét hallgattam. 
 

 jelen It is raining.    = Éppen esik az eső. 
� múlt It was raining.    = Éppen esett az eső. 
 

 jelen We are watching TV.  = Éppen tévézünk. 
� múlt We were watching TV.  = Éppen tévéztünk. 

 

Fontos azonban, hogy olyan időhatározónak kell állnia a mondatban vagy 
a szűk szövegkörnyezetben, ami indokolja a folyamatos múlt időt. Íme 
néhány példa ezekre (aláhúzással kiemelve): 
 

I was listening to music at 6:30 PM. = Fél 7-kor éppen zenét hallgattam. 

We were watching TV at midnight. = Éppen tévéztünk éjfélkor. 
It was raining when we left.   = Éppen esett, amikor elindultunk. 
 

Szintén fontos megemlíteni, hogy a folyamatos múlt időt gyakran 
azonosítják hibásan a múlt idejű folyamatok kifejezésére szolgáló 
igeidővel, tehát amikor azt akarjuk kifejezni, hogy valami valamennyi 
ideig, illetve valamikortól valameddig tartott, pedig arra alapvetően az 
egyszerű múlt idő szolgál. A folyamatos múlt idő elsődleges jelentése az, 
hogy valami a múlt egy adott pillanatában, tehát „éppen” zajlott. 
 

egysz. I had lunch from 9 to 10.  = 9-től 10-ig ebédeltem. 
foly. I was having lunch at 9:30.  = Fél 10-kor éppen ebédeltem. 
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Használhatunk azonban akkor is folyamatos múlt időt, amikor olyan 
időhatározót használunk a mondatban, amelyben az all jelző szerepel. 
Ilyenkor azonban egyszerű múltat is használhatunk, a jelentés ugyanaz. 
 

foly. I was doing my homework all night. = Egész éjjel a házimat írtam. 
egysz. I did my homework all night.   = Egész éjjel a házimat írtam. 
 

A folyamatos múlt idővel gyakran összetett múlt idejű mondatokban 
találkozunk, ahol sokszor egy egyszerű múlt idővel áll párban. 
 

He was cooking dinner when I arrived. 
= Éppen vacsorát főzött, amikor megérkeztem. 
 

What was she wearing when you saw her? 
= Mit (milyen ruhát) viselt, amikor láttad őt? 
 

What were you doing when the accident happened? 
= Mit csináltál (éppen), amikor a baleset történt? 
 

Fontos tudnivaló, hogy az utóbbi mondat egészen mást jelent, ha a 
mondat mindkét fele egyszerű múlt idejű! 
 

What did you do when the accident happened? 
= Mit csináltál, amikor a baleset történt? (azaz: Mi volt a reakciód rá?) 
 

Tehát az utóbbi esetben az a kérdés, hogy közvetlenül a baleset 
bekövetkezése után mit tettél, míg az előbbi mondat (amelyben 
folyamatos szerkezetű az első mellékmondat) esetében az, hogy 
közvetlenül előtte (vagy azzal egy időpillanatban) mit csináltál éppen. 
 

Olyan összetett mondatot is tudunk összerakni, amelynek mindkét fele 
folyamatos múlt idejű. Ezek a mondatok azt fejezik ki, hogy a két esemény 
párhuzamosan zajlott a múltban. Ilyenkor többnyire while a kötőszó. 
 

He was cooking while I was watching TV. 
= Ő főzött, amíg én tévéztem. 
 

While we were talking, they were kissing. 
= Amíg mi beszélgettünk, ők csókolóztak. 
 

Fontos tudnivaló, hogy ha a while-os mellékmondat áll elöl, akkor vesszőt 
kell tenni a mellékmondatok köző, míg fordított esetben nem kell! 
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2. Jövő idők 
 

Jövő időt a jelen és múlt időnél (együttvéve) is több különféle szerkezettel 
lehet kifejezni, attól függően, hogy pontosan mit akarunk mondani. 
Természetesen vannak átfedések ezek között a szerkezetek között, de sok 
olyan eset (szituáció) van, ami egy-egy ilyen szerkezethez kötődik. A közel 
fél tucatnyi lehetőség közül ebben a jegyzetben hármat mutatok be: a két 
jövőre utaló jelen időt, valamint a will módbeli segédigés jövő időt. 

 
2.1. Jövőre utaló jelen idők 

 

Mind az egyszerű, mind a folyamatos jelen idővel lehet jövő időt kifejezni 
az angolban, de mindkettő más esetben használatos: 
 

• az egyszerű jelen idővel a menetrend vagy időrend szerint bekövetkező 
eseményeket fejezzük ki (hogy mikor kezdődik vagy fejeződik be valami) 

• folyamatos jelen idővel azonban olyan (közel)jövőbeli programokról 
beszélünk, amelyeket nem csak elterveztünk, hanem - amennyire lehet - 
meg is szerveztünk már (és legalább mi magunk biztosra vesszük őket) 

 

Ami nagyon fontos: vagy a jövőre utaló jelen idejű mondaton belül, vagy a 
szűk szövegkörnyezetben kell lennie jövőre utaló időhatározónak, mert 
különben nem tudhatjuk, hogy a mondat a jövőre utal. 
 

Példák jövőre utaló egyszerű jelen időre: 
 

The film starts at 8 PM.   = A film este 8-kor fog elkezdődni. 
The exhibition opens tomorrow. = Holnap fog megnyitni a kiállítás. 
The meeting finishes at midday. = Délben fog véget érni a tárgyalás. 
 

Példák jövőre utaló folyamatos jelen időre: 
 

We are going to the movies tonight. 
= Ma este moziba fogunk menni. 
 

I am having lunch with Leslie tomorrow. 
= Leslie-vel fogok ebédelni holnap. 
 

They are visiting their parents next week. 
= A jövő héten meg fogják látogatni a szüleiket. 
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Jövő idők Jövő idők Jövő idők Jövő idők ---- Egyszerű jövő idő  Egyszerű jövő idő  Egyszerű jövő idő  Egyszerű jövő idő willwillwillwill (módbeli) segédigével (módbeli) segédigével (módbeli) segédigével (módbeli) segédigével 2 

Tagadás, illetve kérdés esetén szerkezetileg ugyanúgy járunk el, mint az 
eredeti jelen idejű mondatok esetén. 
 

Tagadó mondatok: 
 

The ceremony doesn’t start at 3 PM but at 2 PM. 
= A szertartás nem délután 3-kor, hanem 2-kor kezdődik. 
 

The program does not end at 6 PM. 
= A műsornak nem este 6-kor lesz vége. 
 

She is not coming to the party on Friday. 
= Nem fog eljönni a bulira pénteken. 
 

We’re not going on holiday to Greece next summer. 
= Jövő nyáron nem Görögországba fogunk menni üdülni. 
 

Kérdő mondatok: 
 

What time does the lesson start? 
= Hánykor kezdődik a tanóra? 
 

Do the shops open at 8 or 9 AM? 
= Reggel 8-kor vagy 9-kor nyitnak ki a boltok? 
 

Are you coming with us next Monday? 
= Velünk fogsz jönni jövő hétfőn? 
 

What are you doing this weekend? 
= Mit fogsz csinálni ezen a hétvégén? 

 
2.2. Egyszerű jövő idő will (módbeli) segédigével 

 

Használata: 
 

• ha akaratot vagy szándékot fejezünk ki (pl. beleegyezés, elutasítás, 
ígéret, segítség felajánlás, vásárlás, illetve étel-  vagy italrendelés esetén) 

• ha kategorikus (akár minden alapot nélkülöző) kijelentést, illetve jóslatot 
teszünk jövőbeli eseményekről 

• ha létigés állítmányú szerkezetet használunk 
• bizonyos kifejezésekkel párban állva (pl. maybe, probably, I'm sure) 
• ha a beszéd pillanatában született döntést (ötletet) fogalmazunk meg 
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Szerkezete: 
 

A will egy úgynevezett módbeli segédige, ami miatt az utána álló főigét 
nem kell ragozni. Ráadásul, miután ez egy egytagú segédige, őt magát 
sem kell ragozni, tehát minden számban és személyben marad will. 
 

I will call you back.   = Vissza foglak hívni.   ígéret 

You will get better soon.  = Hamarosan jobban leszel.  jóslat/ígéret 

He will be at home.   = Otthon lesz.     létigés szerkezet 

She will be tired.   = Fáradt lesz.     létigés szerkezet 
It will rain a lot.   = Sokat fog esni az eső.   jóslat 
We will win.    = Nyerni/Győzni fogunk.  jóslat 
You (guys) will have fun. = Jól fogtok szórakozni.   jóslat/ígéret 
They will enjoy the trip.  = Élvezni fogják az utat.   jóslat 
 

A will-nek van rövidített alakja is: ’ll. 
 

I’ll call you back.   = Vissza foglak hívni. 
You’ll get better soon.  = Hamarosan jobban leszel. 
He’ll be at home.   = Otthon lesz.  
 

Tagadás esetén a not tagadószót kell a will után tennünk, amelynek saját 
összevont alakja is van: won’t. 
 

I won’t call you back.  = Nem foglak visszahívni. 
You won’t get better soon. = Nem leszel hamar jobban. 
He won’t be at home.  = Nem lesz otthon.  

She will not be tired.  = Nem lesz fáradt. 
It will not rain a lot.  = Nem fog sokat esni az eső.  
We will not win.   = Nem fogunk nyerni/győzni. 
You (guys) won’t have fun. = Nem fogtok jól szórakozni.  
They will not enjoy the trip. = Nem fogják élvezni az utat. 
 

Kérdő szerkezetet - a létigés szerkezetekhez hasonlatosan - úgy tudunk 
képezni, hogy a will segédigét az alany elé tesszük. 
 
Will you finish today?  = Még ma fogsz végezni? 
Will it be cold tomorrow? = Holnap hideg lesz? 
Where will they stay?  = Hol fognak megszállni? 
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Lássunk néhány további példamondatot típus szerint csoportosítva! 
 

Akarat vagy szándék kifejezése: 
 

OK, I will take you home. = Rendben, hazaviszlek.  beleegyezés 

I won’t give you my book. = Nem adom oda a könyvem. elutasítás 

I will do my best.   = Mindent meg fogok tenni.  ígéret 

I’ll help you with it.   = Majd én segítek benne.  segítség felajánlás 

I’ll have a beer, please.  = Egy sört kérek!    (ital)rendelés 
 

Jóslat: 
 

The dog will escape.  = El fog szökni a kutya. 
Many people will die.  = Sokan fognak meghalni. 
He will run out of time.  = Ki fog futni az időből. 
Prices won’t go down.  = Nem fognak esni az árak. 
They will lose the election. = El fogják veszíteni a választást. 
 

Létigés állítmány esetén: 
 

The weather will be nice. = Szép lesz az idő. 
I think we will be late.  = Szerintem el fogunk késni. 
Everybody will be there.  = Mindenki ott lesz. 
 

Kifejezésekkel illetve határozószókkal párban állva: 
 

I’m sure they will come.  = Biztos vagyok benne, hogy el fognak jönni. 
Maybe I will consider it.  = Talán meg fogom fontolni. 
She will probably like it.  = Valószínűleg tetszeni fog neki. 
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Ha szeretnéd változatos, interaktív online tesztek 
segítségével gyakorolni és elmélyíteni az angol 
nyelvtudásodat, akkor vásárolj előfizetést Privát 

online tanfolyam nevű termékünkhöz! 
 

Mindössze néhány angolóra áráért több száz órányi 
online gyakorlási lehetőséget tudsz előfizetni, és még 
tanári távsegítséget is kérhetsz hozzá. 
 

Tekintsd meg kínálatunkat a honlapon! 
 

https://www.angolozz.hu/fizetos.html 



3. Módbeli segédigék 
 

A úgynevezett módbeli segédigék olyan segédigék, amelyek - a nem 
módbeli segédigékkel (létige, do és have) szemben - megváltoztatják a 
főige aktuális jelentését. Ezek közül fogunk ebben a fejezetben többet is 
(de nem az összeset, és nem minden értelemben) áttekinteni. 

 
3.1. kellene, nem lenne szabad (should) 

 

Ezt a módbeli segédigét elsősorban arra használjuk, hogy tanácsot adjunk 
(kijelentés és tagadás esetén), illetve, hogy tanácsot kérjünk vagy 
felajánljuk a segítségünket (kérdésben). 
 

should = kellene 
 
A should a will-hez (lásd 2.2. fejezet) hasonlóan egy egytagú módbeli 
segédige, tehát sem őt magát, sem az utána álló (fő)igét nem ragozzuk. 
 

I should go home now.   = Most haza kellene mennem. 
You should listen to me.  = Hallgatnod kellene rám. 
She should rest more.   = Többet kellene pihennie. 
He should make a coffee.  = Kellene főznie egy kávét. 
It should arrive soon.   = Hamarosan meg kellene érkeznie. 
We should hurry.    = Sietnünk kellene. 
They should be careful.   = Óvatosnak kellene lenniük. 
 

Tagadni a not szó hozzáadásával tudjuk, illetve a kettőből képzett 
összevont alakkal: 
 

should not = shouldn't = nem kellene; nem lenne szabad 
 
I shouldn't say anything.  = Semmit nem lenne szabad mondanom. 
You shouldn't trust them.  = Nem lenne szabad megbíznod bennük. 
She shouldn't work so much. = Nem lenne szabad annyit dolgoznia. 
He should not be lazy.   = Nem lenne szabad lustának lennie. 
It should not happen.   = Nem lenne szabad megtörténnie. 
We shouldn't be late.   = Nem lenne szabad elkésnünk. 
They should not stay here.  = Nem lenne szabad itt maradniuk. 

Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék ---- kellene, nem lenne szabad ( kellene, nem lenne szabad ( kellene, nem lenne szabad ( kellene, nem lenne szabad (shouldshouldshouldshould)))) 3 
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Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék ---- kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos (must must must must ésésésés............)))) 3 

Kérdés esetén pedig az alany helyet cserél a should-dal: 
 

Should I buy this phone?  = Megvegyem ezt a telefont? 
Where should you go?   = Hova kellene menned? 
What should she do now?  = Mit kellene most tennie? 
Should he call the police?  = Fel kellene hívnia a rendőrséget? 
Should it work like this?   = Így kellene működnie? 
What time should we meet?  = Hánykor találkozzunk? 
Should they ask for help?  = Kérjenek segítséget? 
 

Amikor tanácsot kérünk, akkor sokszor egy think igét tartalmazó 
mellékmondat is felbukkan, ám ekkor az alábbiak szerint megváltozik a 
szórend (kérdő helyett kijelentő lesz): 
 

Do you think I should apply for the job? 
= Szerinted jelentkezzek az állásra? 
 

Do you think we should go somewhere else? 
= Szerinted valahova máshova menjünk? 
 

What do you think I should do now? 
= Szerinted most mit tegyek? 
 

Where do you think we should go? 
= Szerinted hova menjünk? 
 

When do you think they should leave? 
= Szerinted mikor kellene elindulniuk? 

 
3.2. kell, nem kell, muszáj, tilos (must és needn’t) 

 

Ez a témakör az előzőnél kicsit szerteágazóbb lesz, ugyanis a must mellett 
egy másik módbeli segédige, a needn’t is megjelenik, valamint van egy 
másodlagos jelentése is a must-nak. 
 

Alapvetően a must azt jelenti, hogy „kell” vagy „muszáj”. (Mindenképpen 
érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a magyar „muszáj” kifejezés a 
német „muss sein” szerkezetből alakult ki, ami pontosan ugyanazt jelenti, 
mint a magyarosított alakja.) A témakör szertágazó jellegét pedig az 
okozza, hogy a must tagadása nem azt jelenti, hogy „nem kell”, hanem azt, 
hogy „nem szabad”, ezért fog bejönni a képbe a needn’t. 
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Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék ---- kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos ( kell, nem kell, muszáj, tilos (must must must must ésésésés............)))) 3 

Szerkezetileg azt mondhatjuk el itt is, mint az eddig vizsgált módbeli 
segédigék esetében: sem a must, sem az utána álló ige nem ragozandó. 
 

Kijelentésben: 
 

I must go to bed early.  = Korán kell aludni mennem. 
You must come with me. = Velem kell jönnöd. 
He must study more.  = Többet kell tanulnia. 
She must buy the present. = Neki kell megvennie az ajándékot. 
It must work.    = Működnie kell. 
We must hurry.   = Sietnünk kell. 
They must wash the car. = Le kell mosniuk az autót. 
 

Lényeges tudnivaló, hogy a „kell” kifejezésre további módbeli segédigék is 
szolgálnak az angolban (elsősorban a have to és a need to), amelyekre 
azonban nem tér ki ez a jegyzet. Ezek a különböző módbeli segédigék 
kicsit más és más értelemben jelentik azt, hogy „meg kell tenni valamit”. A 
különféle ide vonatkozó lehetőségek közül a must az az eset, ami a 
beszélőnek (tehát nem feltétlenül a mondat alanyának!) az akaratát 
vagy véleményét fejezi ki elsősorban, illetve feliratokban és hivatalos 
iratokban is ezt a formális alakot használják. 
 

Tagadásban: 
 

Itt válik ketté a történet. A „kell”-nek ugyanis „nem kell” a logikai tagadása, 
amit azonban már nem a must módbeli segédigével fejezünk ki. 
Ugyanakkor a must-nak van tagadott alakja, ami azonban azt jelenti, hogy 
„nem szabad” vagy „tilos”. (Ez utóbbinak szinonimája a cannot vagy can’t.) 
 

 You must come with me.  = Velem kell jönnöd. 
 

� You needn’t come with me.  = Nem kell velem jönnöd. 
 

� You must not come with me.  = Nem szabad velem jönnöd. 
� You mustn’t come with me.  = Nem szabad velem jönnöd. 
 

� You cannot come with me.  = Nem szabad velem jönnöd. 
� You can’t come with me.  = Nem szabad velem jönnöd. 
 

must not = mustn’t          cannot = can’t 
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Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék Módbeli segédigék ---- lehet ( lehet ( lehet ( lehet (may may may may ésésésés might might might might)))) 3 

I needn’t go to bed early.  = Nem kell korán aludni mennem. 
He mustn’t study more.   = Nem szabad többet tanulnia. 
She mustn’t buy the present.  = Nem szabad megvennie az ajándékot. 
We needn’t hurry.    = Nem kell sietnünk. 
They mustn’t wash the car.  = Tilos lemosniuk az autót. 
 

Kérdésben: 
 

A korábbiakhoz hasonlóan a kérdő szerkezethez a must segédigét az 
alany elé kell tenni a mondatban: 
 

Must I wait for you?  = Meg kell, hogy várjalak? 
What must I do now?  = Mit kell most tennem? 
Must we eat here?   = Muszáj itt ennünk? 
Where must we go?  = Hova kell mennünk? 
Must they come for dinner? = Muszáj vacsorára jönniük? 
 

További fontos tudnivaló, hogy a must-nak van egy másodlagos jelentése 
is: bizonyosságot tudunk kifejezni vele. 
 

You must be tired.   = Biztosan fáradt vagy. 
She must have a lot to do. = Biztosan sok dolga van. 
It must be cold outside.  = Bizonyára hideg van kint. 
 

Ennek a szerkezetnek a tagadása cannot / can’t szerkezettel történik: 
 

You can’t be tired.   = Nem lehetsz fáradt. 
She can’t have a lot to do. = Biztosan nincs sok dolga. 
It can’t be cold outside.  = Nem lehet hideg odakint. 

 
3.3. lehet (may és might) 

 

Elöljáróban két dolgot kell tudni erről a két módbeli segédigéről: 
 

1) Mindkettő ugyanazt jelenti lehetőséget kifejező értelemben. 
2) Mindkettő utalhat jelenre vagy jövőre. Ha jövőre utalnak, akkor a 

mondatban vagy a szövegkörnyezetben kell lennie erre utalásnak. 
 

Szerkezetileg úgy viselkednek, mint a többi egytagú módbeli segédige, 
tehát sem őket magukat, sem az utánuk álló igét nem kell ragozni. 
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Jelenre utaló kijelentések: 
 

I may be in trouble.  = Lehet, hogy bajban vagyok. 
You might be late.   = Lehet, hogy késésben vagy. 
He may have a sister.  = Lehet, hogy van egy lánytestvére. 
She might know you.  = Lehet, hogy ő ismer téged. 
It may be cold outside.  = Lehet, hogy hideg van kint. 
We might be lucky.   = Lehet, hogy szerencsénk van. 
They may have that book. = Lehet, hogy megvan nekik az a könyv. 
 

Jövőre utaló kijelentések: 
 

I might go out tonight.  = Lehet, hogy ma este elmegyek valahova. 
You may find your key.  = Lehet, hogy meg fogod találni a kulcsodat. 
He might come with us.  = Lehet, hogy velünk fog jönni. 
She may work overtime.  = Lehet, hogy túlórázni fog. 
It might rain soon.   = Lehet, hogy nemsokára esni fog az eső. 
We may meet them there. = Lehet, hogy találkozni fogunk velük ott. 
They might help you.  = Talán fognak segíteni neked. 
 

Valójában a perhaps vagy a maybe kifejezéssel is el tudjuk a fenti 
mondatokat mondani, de ez esetben pontosan jelölnünk kell, hogy a 
mondat jelen vagy jövő idejű. 
 

Perhaps I’m in trouble.  = Lehet, hogy bajban vagyok. 
Maybe he has a sister.  = Lehet, hogy van egy lánytestvére. 
Perhaps she knows you.  = Lehet, hogy ő ismer téged. 
 

Perhaps it will rain soon. = Lehet, hogy nemsokára esni fog az eső. 
Maybe they will help you. = Talán fognak segíteni neked. 
 

Tagadó mondatok: 
 

I may not agree with you.  = Lehet, hogy nem értek egyet veled. 
You might not know the truth. = Lehet, hogy nem tudod az igazat. 
She may not be back by noon. = Talán nem fog visszaérni délig. 
He might not have a car.  = Lehet, hogy nincs autója. 
It may not snow tomorrow.  = Talán nem fog havazni holnap. 
We might not get home in time. = Lehet, hogy nem érünk haza időben. 
They might not be here.   = Lehet, hogy nincsenek itt. 
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Kérdő mondatok: 
 

A kérdő szerkezetek esetében van még egy kis csavar a történetben, 
ugyanis eldöntendő kérdés esetén a could segédigét kell használni. 
 

 It may be cold outside.  = Lehet, hogy hideg van kint. 
� Could it be cold outside? = Lehet, hogy hideg van kint? 
 

 They may have that book. = Lehet, hogy megvan nekik az a könyv. 
� Could they have that book? = Lehet, hogy megvan nekik az a könyv? 
 

Kiegészítendő kérdések esetében már használható a might segédige is. 
 

What could happen?   = Mi történhet? 
When might they arrive?  = Mikor érkezhetnek meg? 
Who could win the race?   = Ki nyerheti meg a versenyt? 
What might you do next week?  = Mit fogsz talán csinálni a jövő héten? 
 

Mindezeken felül a may-nek van egy másodlagos jelentése is: azt jelenti, 
hogy „szabad”. (Amit amúgy can módbeli segédigével is ki lehet fejezni.) 
 

May I use the bathroom?  = Használhatom a mosdót? 
Can I use the bathroom?  = Használhatom a mosdót? 
 

You may go home now.   = Most már hazamehetsz/-mehettek. 
You can go home now.   = Most már hazamehetsz/-mehettek. 
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Honlapunkat bármilyen internetezésre alkalmas eszközzel jól tudod 
használni, legyen az okostelefon, táblagép, laptop, asztali számítógép vagy 
akár egy okostelevízió. Érdekes tény: 2012-ben az angolozz.hu volt az első 
magyarországi nyelvoktató portál, amely kifejezetten mobil eszközökre 
optimalizált felületet kínált a tanulók számára. 



Feltételes mód Feltételes mód Feltételes mód Feltételes mód ---- jelen idejű, általánosító (0.) típus jelen idejű, általánosító (0.) típus jelen idejű, általánosító (0.) típus jelen idejű, általánosító (0.) típus    4 

4. Feltételes mód 
 

Ebbe a témakörbe (angol neve: conditionals) tartoznak azok az angol 
összetett mondatok, amelyekben az if kötőszó megtalálható. Szigorú 
értelemben véve  azonban magyarul ezek nem minősülnek feltételes 
módnak, ha nincs bennük „-na/ne/ná/né” toldalék. 
 

Ezt a témakört úgynevezett típusmondatokon keresztül szoktuk tanulni, 
ahol időre lebontva megvizsgáljuk, hogy melyik mellékmondatban milyen 
állítmányi szerkezetet kell használni. Ebben a jegyzetben a 4 fő típus közül 
hármat tekintünk át. (A múlt idő kimarad, mert abban olyan igeidőt 
kellene használni, amit ebben a kiadványban nem részletezünk.) 
 

Szerkezetileg azt kell tudni róluk, hogy a feltételes módú mondatoknak 
van egy if-es és egy nem if-es mellékmondatuk, amelyekre külön 
szabályok vonatkoznak, ezért nem szabad összekeverni a két „oldalt”. 

 
4.1. jelen idejű, általánosító (0.) típus 

 

Ez a lehető legegyszerűbb típus szerkezetileg. Gyakorlatilag két jelen idejű 
mondatot kötünk össze logikailag az if kötőszóval. 

Lássunk egy egyszerű példamondatot erre a típusra! 
 

If you heat ice, (then) it melts. = Ha melegítjük a jeget, akkor az elolvad. 
 

• A then kötőszó opcionális a mondatban, ezért tettem zárójelbe. 
• A you általános alanyként használható az angolban (tehát amit így 

mondunk, az mindenkire vonatkozik), ezért nem E/2 ragozású a mondat. 
 

A mellékmondatok sorrendje pedig szabadon felcserélhető (némi logikai 
alany-állítmány egyeztetéssel), és ekkor - tehát ha az if-es mellékmondat 
áll a második helyen - nem teszünk vesszőt a mellékmondatok közé. 
 

Ice melts if you heat it.   = A jég elolvad, ha melegítjük. 
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Íme néhány további példamondat: 
 

You must call 112 if there is an emergency. 
= A 112-t kell hívni, ha vészhelyzet van. 
 

If you are hungry, we can eat something now. 
= Ha éhes vagy, ehetünk most valamit. 
 

I can come back later if you are busy now. 
= Vissza tudok jönni később, ha most elfoglalt vagy. 
 

If they need some help, I can give them a hand. 
= Ha szükségük van segítségre, én tudok segíteni nekik. 
 

Tom can probably lend you the money if you ask him. 
= Tom valószínűleg kölcsön tudja adni neked a pénzt, ha megkéred. 
 

Némi jelentésmódosulás árán az if kötőszó kicserélhető when-re. 
 

There is more traffic when it is raining. 
= Nagyobb forgalom van, amikor esik az eső. 

 
4.2. jövőre utaló (1.) típus 

 

Ebben a típusban arra kell ügyelni, hogy az if-es mellékmondatban jelen 
idejű állítmányi szerkezetet kell használni (hiába utal jövőre). 

You will fail your exam if you don’t prepare enough. 
= Meg fogsz bukni a vizsgádon, ha nem készülsz rá eleget. 
 

If I can get tickets, then we will go to the theater tomorrow. 
= Ha sikerül jegyeket vennem, akkor holnap el fogunk menni színházba. 
 

She will buy herself a new car next year if she can save enough money. 
= Új autót fog vásárolni magának jövőre, ha elég pénzt tud összespórolni. 
 

If I have some free time tomorrow, I will listen to your new song. 
= Ha lesz egy kis szabadidőm holnap, meg fogom hallgatni az új számod. 
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Ebben a típusban is van lehetőségünk when kötőszót használni. 
 

When we arrive, the dog will go crazy. 
= Amikor megérkezünk, a kutya meg fog bolondulni. 
 

I will call you when I get home. 
= Fel foglak hívni, amikor hazaérek.  (vagy: … ha hazaérek.) 
 

Fontos megemlíteni, hogy az angolban komolyabb különbséget teszünk 
az if és a when között értelmileg, mint a magyarban (ahol gyakorlatilag 
rokonértelmű ebben az értelemben a „ha” és az „amikor”). Ha ugyanis if 
kötőszót használunk, akkor azzal azt fejezzük ki, hogy nem biztos, hogy az 
adott dolog be fog egyáltalán következni. 
 

I will talk to my boss if I see her.  
= Fogok beszélni a főnökömmel, ha fogok találkozni vele. 
 

Tehát ebben az utóbbi példamondat azt jelenti, hogy nem biztos, hogy 
fogok találkozni a főnökömmel. Ezzel szemben az alábbi ellenpélda azt 
jelenti, hogy biztosan fogok vele beszélni, csak azt nem tudom, mikor: 
 

I will talk to my boss when I see her.  
= Fogok beszélni a főnökömmel, amikor (majd) találkozom vele. 
 

További érdekesség, hogy a will helyett a már korábban említett may vagy 
might segédige (lásd 3.3. fejezet) is használható ebben a típusban. 
 

I may call you when I get home. = Lehet, hogy felhívlak, amikor hazaérek. 

She may be sad when we leave. = Talán szomorú lesz, amikor elindulunk. 

We might talk if we meet.  = Talán majd beszélünk, ha találkozunk. 

 
4.3. jelenre utaló (2.) típus 

 

Ez a típus az első, ami már magyarul is valódi feltételes módnak 
tekinthető. Ráadásul is itt van egy furcsaság: az if-es mellékmondatban 
múlt idejű állítmányt kell használni, míg a másik oldalon would segédigét. 

Alapozó tanfolyam PLUSZ Molnár Bertalan • www.angolozz.hu 22 

if-es mellékmondat nem if-es mellékmondat 

múlt idő would + ragozatlan ige 



Feltételes mód Feltételes mód Feltételes mód Feltételes mód ---- jelenre utaló (2.) típus jelenre utaló (2.) típus jelenre utaló (2.) típus jelenre utaló (2.) típus    4 

If I had more money, I would buy a new computer. 
= Ha több pénzem lenne, vennék egy új számítógépet. 
 

We would go to their party if they invited us. 
= Elmennénk a bulijukra, ha meghívnának minket. 
 

If she knew you better, she would trust you. 
= Ha jobban ismerne téged, megbízna benned. 
 

You would make more money if you had a better job. 
= Többet keresnél, ha jobb állásod lenne. 
 

Ha egyes szám első személyben az if-es mellékmondatban létigés az 
állítmány, akkor was vagy were alakban is használhatjuk a létigét. 
 

If I was/were hungry, then I would buy something to eat. 
= Ha éhes lennék, akkor vennék valami ennivalót. 
 

Továbbá arra is lehetőségünk van, hogy a would helyett a could segédigét 
használjuk (gyakorlatilag a can feltételes módú alakjaként), ha ilyen 
értelmű mondatot szeretnénk mondani. 
 

I would help you if I could. 
= Segítenék neked, ha tudnék. 
 

He would be a better husband if he could cook. 
= Jobb férj lenne, ha tudna főzni. 
 

If she could travel anywhere, then she would go to Japan. 
= Ha bárhova elutazhatna, akkor Japánba menne. 
 

Ráadásul az előző alfejezetben láthatóhoz hasonló módon ebben a 
típusban is lehetőségünk van a might módbeli segédigét használni (de 
csak ezt, a may-t nem, ugyanis az nem használható feltételes módban). 
 

I might help you if I could. 
= Lehet, hogy segítenék neked, ha tudnék. 
 

He might be a better husband if he could cook. 
= Talán jobb férj lenne, ha tudna főzni. 
 

If she could travel anywhere, then she might go to Japan. 
= Ha bárhova elutazhatna, akkor talán Japánba menne. 
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5. Mellérendelő összetett mondatok 
 

Azt a fajta összetett mondatot nevezzük mellérendelőnek, ahol a két 
mellékmondat magában is teljesen értelmes, de valamilyen logikai 
kapcsolatba állítjuk őket egymással. (A másik típust alárendelésnek 
nevezzük, de ebben a jegyzetben azt nem dolgozzuk fel.) 
 

Ez a bizonyos logikai kapcsolat a két mellékmondat között alapvetően az 
alábbi ötféle lehet: 
 

1) Kapcsolatos mellérendelés 
 

Ezt a típust akkor használjuk, ha a két mellékmondat között nincs 
különösebb logikai összefüggés, mindössze (akár időrendi értelemben)
felsorolásszerűen említjük őket. 
 

She sat down, and took a look at the menu. 
= Leült, és megnézte az étlapot. 
 

We will discuss it, and (we will) make a decision. 
= Meg fogjuk beszélni, és döntést fogunk hozni. 
 

It’s not raining any longer, and it’s good news. 
= Már nem esik az eső, és ez jó hír. 
 

2) Ellentétes mellérendelés 
 

Ilyen szerkezettel abban az esetben élünk, amikor a két mellékmondat 
logikai ellentmondásban áll egymással. A leggyakoribb kötőszó erre a 
célra a but. 
 

She came to the wedding, but she didn't stay for long. 
= Eljött az esküvőre, de nem maradt sokáig. 
 

I enjoyed the movie, but it was too long. 
= Tetszett a film, de túl hosszú volt. 
 

My cousin is only 20 years old, but she already has two children. 
= Az unokatestvérem még csak 20 éves, de már van két gyereke. 
 

I wanted to call you, but I couldn’t find your number. 
= Fel akartalak hívni, de nem találtam a számodat. 
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A but mellett a leggyakoribb ellentétet kifejező kötőszó az although (ami 
though vagy even though alakban is használatos). Akkor használjuk ezt, ha 
valami meglepő dolgot szeretnénk kifejezni vagy hangsúlyozni vele. 
 

My cousin has two children although she is only 20 years old. 
= Az unokatestvéremnek két gyereke van, pedig még csak 20 éves. 
 

Though she came to the wedding, she didn’t stay for long. 
= Habár eljött az esküvőre, nem maradt sokáig. 
 

I won’t have time to meet you even though I would really like to. 
= Nem lesz időm találkozni veled, pedig nagyon szeretnék. 
 

3) Választó mellérendelés 
 

Akkor használjuk ezt a típust, ha választani kell két opció közül. 
 

You can stay or come with me.  = Maradhatsz, vagy jöhetsz velem. 
Should we walk or take the bus?  = Gyalog menjünk vagy busszal? 
She’s at home or she’s working.  = Otthon van, vagy éppen dolgozik. 
 

4) Magyarázó mellérendelés 
 

Ez a szerkezet akkor használatos, amikor a két mellékmondat közül az 
egyik megmagyarázza a másikat. 
 

She was sad because she couldn’t go with her friends. 
= Szomorú volt, mert nem tudott a barátaival menni. 
 

We didn’t walk to school because it was raining. 
= Nem gyalog mentünk iskolába, mert éppen esett az eső. 
 

5) Következtető mellérendelés 
 

Ezt a típust akkor használjuk, ha a két mellékmondat közül az egyikből 
tartalmilag következik a másik. 
 

It was late, so we decided to go home. 
= Késő volt, ezért úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk. 
 

She’s feeling unwell, so she’s not going to work today. 
= Nem érzi jól magát, ezért ma nem megy dolgozni. 
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6. Gerund és infinitive alakú igék 
 

Nagyon sokszor úgy találkozunk ezzel a témával, hogy két ige áll egymás 
után egy mondatban, és azt kell eldönteni, hogy a második ige milyen 
alakban ("to"-val vagy "ing"-es alakban) álljon. Az előbbi esetet nevezzük 
„infinitive”-nek, míg az utóbbit „gerund”-nak. 
 

Hogy mikor melyik alakban kell használni az állítmányi szerkezetben álló 
második igét, annak megvannak a maga elvi szabályszerűségei (amitől 
azonban esetenként eltérünk), de alapvetően egyesével meg kell tanulni, 
hogy melyik ige milyen alakú másikat vonz. 
 

A fent említett alapelv úgy szól, hogy amennyiben a második ige a 
bekövetkezés idejének szempontjából egybe esik az elsővel, vagy ha 
megelőzi azt, akkor "ing"-es alakot használunk. 
 

Even elderly people enjoy dancing. 
= Még az idősebbek is szeretnek táncolni. 
 

I must finish cleaning the kitchen now. 
= Azonnal be kell fejeznem a konyha takarítását. 
 

Ezzel szemben, ha a második ige időben az első után fog bekövetkezni, 
akkor "to"-s szerkezetet használunk. 
 

Please, don't forget to buy some milk. 
= Kérlek, ne felejts el tejet venni! 
 

I want you to remember this. 
= Azt akarom, hogy emlékezz erre. 
 

We hope to see you again soon. 
= Reméljük, hogy hamarosan újra találkozni fogunk veled. 
 

What are you planning to do this weekend? 
= Mit tervezel csinálni ezen a hétvégén? 
 

He refused to come with us. 
= Nem volt hajlandó velünk jönni. 
  

Why did you promise to help me? 
= Miért ígérted meg, hogy segíteni fogsz nekem? 
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Íme néhány további ige, ami gerund, illetve infinite alakú igét vonz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Léteznek azonban olyan igék is, amelyek mindkét alakot vonzhatják. 
 

Azonos jelentéssel: 
 

They started running. / They started to run. = Elkezdtek futni. 
We like cooking. / We like to cook.   = Szeretünk főzni. 
She prefers walking. / She prefers to walk.  = Jobban szeret gyalogolni. 
 

Eltérő jelentéssel: 
 

I forgot closing the window. 
= Elfelejtettem, hogy becsuktam az ablakot. 
 

I forgot to close the window. 
= Elfelejtettem becsukni az ablakot. 
 

He stopped smoking. 
= Abbahagyta a dohányzást. (Leszokott a dohányzásról.) 
 

He stopped to smoke. 
= Megállt rágyújtani. 
 
A „forgot” igés példamondat párnál jól megfigyelhető, hogy a múltra utaló 
eset „ing”-es, míg az időben előre mutató eset „to”-s igealakot vonz. 
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avoid elkerül 

can’t help nem tudja megállni 

can’t stand ki nem állhatja 

consider megfontol 

dislike nem kedvel 

finish befejez 

keep (on) tovább csinál 

mind bán; ellenére van 

practise gyakorol 

suggest javasol 

gerund alakot vonzó igék 

agree egyetért 

ask kér; kérdez 

decide úgy dönt; eldönt 

expect elvár; számít rá 

learn megtanul 

offer felajánl 

prepare felkészül 

prove bizonyít 

seem tűnik 

wish kíván 

infinitive alakot vonzó igék 
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7. Mondatszerkezetek 
 

7.1. „is” és „sem” 
 

Kijelentő mondatok esetén: 
 

Alapvetően a mondat végére tett too szóval fejezzük ki azt, hogy 
csatlakozni szeretnénk a másik személy állításához. 
 

A: I’m hungry.   = Éhes vagyok. 
B: I’m hungry, too.  = Én is éhes vagyok. 
 

A: I love coffee.   = Imádom a kávét. 
B: I love coffee, too.  = Én is imádom a kávét. 
 

A: He can run fast.  = Ő gyorsan tud futni. 
B: We can run fast, too. = Mi is gyorsan tudunk futni. 
 

Természetesen nem muszáj kiidézni az egész mondatot, amire reagálunk. 
Ilyenkor elég annyi, hogy kiteszünk egy tárgyesetű névmást a too elé. 
 

A: I’m hungry.   = Éhes vagyok. 
B: Me, too.    = Én is. 
 

A: I love coffee.   = Imádom a kávét. 
B: Me, too.    = Én is. 
 

A: He can run fast.  = Ő gyorsan tud futni. 
B: Us, too.    = Mi is. 
 

Szintén ilyen rövid reakció, de szerkezetileg bonyolultabb, ha So kezdetű 
szerkezettel reagálunk. Itt már ügyelni kell arra, hogy az eredeti mondat 
állítmányi szerkezetéből kiindulva melyik segédigét kell használni. 
 

A: I’m hungry.   = Éhes vagyok. 
B: So am I.    = (Ahogyan) én is. 
 

A: I love coffee.   = Imádom a kávét. 
B: So do I.    = (Ahogyan) én is. 
 

A: He can run fast.  = Ő gyorsan tud futni. 
B: So can we.   = (Ahogyan) mi is. 
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Tagadó mondatok esetén: 
 

Tagadás esetén a too helyét az either szó veszi át. 
 

A: I’m not tired.     = Nem vagyok fáradt. 
B: I’m not tired, either.   = Én sem vagyok fáradt. 
 

A: I don’t like wine.    = Nem szeretem a bort. 
B: I don’t like wine, either.   = Én sem szeretem a bort. 
 

A: She can’t cook well.    = Ő nem tud jól főzni. 
B: We can’t cook well, either.  = Mi sem tudunk jól főzni. 
 

Itt is működik az, hogy a teljes eredeti mondat helyett csak egy tárgyesetű 
névmást teszünk a „sem” kifejezés elé, ám ekkor már neither szóalak kell. 
 

A: I’m not tired.     = Nem vagyok fáradt. 
B: Me, neither.     = Én sem. 
 

A: I don’t like wine.    = Nem szeretem a bort. 
B: Me, neither.     = Én sem. 
 

A: She can’t cook well.    = Ő nem tud jól főzni. 
B: Us, neither.     = Mi sem. 
 

A kijelentésnél látott, So kezdetű reakció megfelelője tagadás esetén a 
Neither szóval használatos. Itt is ugyanúgy ügyelni kell az állítmányra. 
 

A: I’m not tired.     = Nem vagyok fáradt. 
B: Neither am I. / Nor am I.  = (Ahogyan) én sem. 
 

A: I don’t like wine.    = Nem szeretem a bort. 
B: Neither do I. / Nor do I.   = (Ahogyan) én sem. 
 

A: She can’t cook well.    = Ő nem tud jól főzni. 
B: Neither can we. / Nor can we. = (Ahogyan) mi sem. 
 

Ha pedig ellent szeretnénk mondani, akkor azt az alábbiak szerint 
tehetjük meg (ügyelve az eredeti állítás állítmányi szerkezetére): 
 

I’m hungry. � I’m not.   I’m not hungry. � I am. 
I love coffee. � I don’t.   I don’t like coffee. � I do. 
He can swim. � I can’t.   He can’t swim.  � I can. 

Alapozó tanfolyam PLUSZ Molnár Bertalan • www.angolozz.hu 29 



Mondatszerkezetek Mondatszerkezetek Mondatszerkezetek Mondatszerkezetek ---- rövid válasz, visszakérdezés rövid válasz, visszakérdezés rövid válasz, visszakérdezés rövid válasz, visszakérdezés    7 

7.2. rövid válasz, visszakérdezés 
 

Ennek a témakörnek mindhárom alfejezete arról szól, hogy komplett 
mondatokra tudunk rövid, az eredeti mondat állítmányából származtatott 
szerkezettel reagálni. 
 

Rövid válasz: 
 

Ha udvariasan válaszolunk egy eldöntendő kérdésre, akkor nem csak 
igennel vagy nemmel válaszolunk, hanem az alábbi szerkezetekkel: 
 

 Are you from Japan?   = Japánból származol? 
� Yes, I am.     = Igen, onnan. 
� No, I’m not.    = Nem, nem onnan. 
 

 Does she like chocolate?  = Szereti ő a csokoládét? 
� Yes, she does.    = Igen, szereti. 
� No, she doesn’t.   = Nem, nem szereti. 
 

 Can he drive?    = Ő tud autót vezetni? 
� Yes, he can.    = Igen, tud. 
� No, he can’t.    = Nem, nem tud. 
 

 Were they sleeping?  = Éppen aludtak? 
� Yes, they were.   = Igen, aludtak. 
� No, they weren’t.   = Nem, nem aludtak. 
 

Visszakérdezés: 
 

A visszakérdezés esetén is hasonlóan járunk el, mint a rövid válaszoknál, 
ám itt további szabályokra kell ügyelni. 
 

• a visszakérdezést vessző választja el a főmondattól 
• a visszakérdezés kéttagú 
• a visszakérdezés első tagja egy segédige, illetve a létige, míg a második 

tag egy személyes névmás (a két tag a főmondat szerkezetéből adódik) 
• ha a főmondat alanya nem személyes névmás, akkor azt át kell alakítani 

azzá a visszakérdezésben 
• a visszakérdezés ellentétes előjelű a főmondattal, tehát kijelentésre 

tagadva kérdezünk vissza, tagadásra pedig nem tagadva 
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Íme néhány kijelentő mondat (amelyekre tagadva kérdezünk vissza): 
 

You are from Japan, aren’t you?  = Te Japánból származol, igaz? 
She likes chocolate, doesn’t she?  = Ő szereti a csokit, nem? 
He can drive, can’t he?    = Ugye ő tud autót vezetni? 
They were sleeping, weren’t they?  = Éppen aludtak, nem igaz? 
 

És néhány tagadó mondat (amikre nem tagadva kérdezünk vissza): 
 

We aren’t late, are we?    = Nem késtünk el, ugye? 
You don’t like beer, do you?   = Te nem szereted a sört, igaz? 
She can’t cook, can she?    = Ő ugye nem tud főzni? 
He shouldn’t hurry, should he?  = Nem kellene sietnie, ugye? 
 

Valamint néhány különleges, rendhagyó szerkezetű eset: 
 

There is true love, isn’t there?  = Ugye létezik igaz szerelem? 
I am your best friend, aren’t I?  = Én vagyok a legjobb barátod, nem? 
Nobody likes her, do they?   = Senki nem kedveli őt, igaz? 
It never rains here, does it?   = Itt soha nem esik az eső, ugye? 
 

• there is szerkezetnél a there viselkedik alanyként 
• az I am szerkezet visszakérdezése aren’t I 
• minden ...body alany esetén a visszakérdezés T/3 szerkezetű 
• ha never, nobody vagy nothing van a főmondatban, akkor az tagadásnak 

minősül, tehát a visszakérdezés nem tagadó szerkezetű lesz 

 
7.3. alanyra kérdezés 

 

Elsősorban a what és who kérdőszó esetén ügyelnünk kell arra, hogy a 
kérdés alanyra vagy tárgyra vonatkozik, mert más-más szerkezettel 
fejezzük ki a kettőt. 
 

Alanyra kérdezés esetén nem a megszokott kérdő szórendet, hanem 
kijelentő szórendet használunk (vagyis ugyanolyan szórendet, mint amivel 
válaszolunk a kérdésre). 
 

tárgyra kérdezés  Who do you like?  = Kit kedvelsz? 
alanyra kérdezés  Who likes you?   = Ki kedvel téged? 
válasz az utóbbira  Everybody likes me.  = Mindenki kedvel engem. 
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Fontos tudnivaló, hogy jelen idejű cselekvést kifejező szerkezet esetén 
egyes szám 3. személyben kell ragozni az igét, amikor alanyra kérdezünk. 
(Akkor is, ha a válasz - várhatóan - többes számú lesz.) 
 

Who has a pen?    = Kinek van tolla? 
Who knows the answer?   = Ki tudja a választ? 
Who is coming to the party?  = Ki jön a bulira? 
Who wants to eat something? = Ki akar enni valamit? 
 

Múlt időben, illetve egytagú módbeli segédigés állítmányt tartalmazó 
mondatok esetében nyilván nem kell erre tovább ügyelni, hiszen ott nincs 
ragozás. 
 

What happened?    = Mi történt? 
Who was singing?    = Ki énekelt éppen? 
Who can lend me money?  = Ki tud nekem kölcsönadni pénzt? 
Who will come with us?   = Ki fog velünk jönni? 
 

Íme néhány további példamondat pár a témában: 
 

tárgyra kérdezés Who did you fire?    = Kit rúgtál ki? 
alanyra kérdezés Who fired you?    = Ki rúgott ki téged? 
 

tárgyra kérdezés Who did they see?    = Kit láttak ők? 
alanyra kérdezés Who saw them?    = Ki látta őket? 
 

tárgyra kérdezés Who did she write to?   = Kinek írt ő? 
alanyra kérdezés Who wrote to her?    = Ki írt neki? 
 

tárgyra kérdezés Who does the boss know?  = Kit ismer a főnök? 
alanyra kérdezés Who knows the boss?   = Ki ismeri a főnököt? 
 

tárgyra kérdezés Who did you tell this?   = Kinek mondtad ezt el? 
alanyra kérdezés Who told you this?    = Ki mondta ezt el neked? 
 

tárgyra kérdezés Who will we take home?   = Kit fogunk hazavinni? 
alanyra kérdezés Who will take us home?   = Ki fog minket hazavinni? 
 

tárgyra kérdezés Who did he pay?    = Kinek fizetett ő? 
alanyra kérdezés Who paid him?    = Ki fizetett neki? 
 

tárgyra kérdezés What did the accident cause?  = Mit okozott a baleset? 
alanyra kérdezés What caused the accident?  = Mi okozta a balesetet? 
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7.4. dupla tárgyas szerkezetek 
 

Először is azt kell tisztáznunk, hogy itt valójában nem olyan esetekről 
fogunk beszélni, amikor egy mondatban két tárgy áll, hanem olyanokról, 
amikor egy tárgy és egy részes határozó áll egy mondaton belül. Ennek 
ellenére azért hívják ezt (eredetileg angolul) dupla tárgyas szerkezetnek, 
mert angolul a tárgyas és a részes esetet is tárgyesetnek nevezik. Azért 
kell külön beszélnünk erről a témáról, mert nem mindegy, hogy a kettő 
közül melyik (a tárgy vagy a részes határozó) áll előrébb a mondatban. 
 

• tárgyas eset:  a "mit?" kérdésre válaszol 
• részes eset:  a "kinek?" kérdésre válaszol 
 

Lássunk egy példamondat párt! 
 

I gave her a book.   = Adtam neki egy könyvet.   részes + tárgyas 
I gave a book to her.  = Adtam neki egy könyvet.    tárgyas + részes 
 

Látható, hogy abban az esetben, amikor a tárgy (a book) áll elöl, akkor 
prepozíciót (jelen esetben to-t) kell tenni a részes határozó (her) elé. 
 

Íme néhány további példamondat pár: 
 

Who gave you this pen?     = Ki adta neked ezt a tollat? 
Who gave this pen to you?    = Ki adta neked ezt a tollat? 
 

Would you buy me a new car?   = Vennél nekem egy új autót? 
Would you buy a new car for me?   = Vennél nekem egy új autót? 
 

Did you write him that letter?    = Te írtad neki azt a levelet? 
Did you write that letter to him?   = Te írtad neki azt a levelet? 
 

Did you order me the cake?    = Nekem rendelted a tortát? 
Did you order the cake for me?   = Nekem rendelted a tortát? 
 

I will show you something.    = Fogok neked mutatni valamit. 
I will show something to you.    = Fogok neked mutatni valamit. 
 

Fontos, hogy ha a mondatban az it vagy a them névmás szerepel 
tárgyként, akkor mindenképpen a prepozíciós változatot kell használni. 
 

Did he show them to you?    = Megmutatta neked őket? 
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8. Jelzős szerkezetek 
 

8.1. some, any és no 
 

A jelzős szerkezetek témakörének fontos szereplője a some és az any. 
Használatuk alapelve igen egyszerű: megszámlálhatatlan, illetve többes 
számú megszámlálható köznevek esetén kell kitenni őket a főnév elé. 
 

Kijelentésben: 
 

I need some advice.   = Tanácsra van szükségem. 
She has some money.    = Van valamennyi pénze. 
He bought some bread.   = Vásárolt kenyeret. 
We have got some friends.   = Van néhány barátunk. 
 

A tagadások és kérdések tekintetében az a fő szabály, hogy ami 
kijelentésben some, az tagadásban vagy kérdésben any. 
 

Tagadásban: 
 

I don’t need any advice.   = Nincs szükségem tanácsra. 
She doesn't have any money.  = Nincs (semennyi) pénze. 
He didn’t buy any bread.  = Nem vásárolt kenyeret. 
We haven’t got any friends.   = Nincsenek barátaink. 
 

Itt tovább egyszerűsíthetjük a not (…) any szerkezetet no szerkezetté. 
 

I need no advice.    = Nincs szükségem tanácsra. 
She has no money.     = Nincs (semennyi) pénze. 
He bought no bread.   = Nem vásárolt kenyeret. 
We have got no friends.    = Nincsenek barátaink. 
 

Kérdésben: 
 

Do you need any advice?  = Szükséged van tanácsra? 
Does she have any money?   = Van (valamennyi) pénze? 
Did he buy any bread?   = Vásárolt kenyeret? 
Have they got any friends?   = Vannak barátaik? 
 
Látható, hogy a some vagy any mondatrészt nem feltétlenül fordítjuk le. 
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A some, any és a no (előtagként) a -thing, -body, -where, stb. határozószók 
esetében is szerepet játszik az alábbiak szerint: 
 

kijelentés There is something in the box. = Van valami a dobozban. 
tagadás There isn’t anything in the box. = Nincs semmi a dobozban. 
tagadás There is nothing in the box.  = Nincs semmi a dobozban. 
kérdés  Is there anything in the box?  = Van valami a dobozban? 
 

kijelentés We saw somebody there.  = Láttunk ott valakit. 
tagadás We didn’t see anybody there.  = Nem láttunk ott senkit. 
tagadás We saw nobody there.   = Nem láttunk ott senkit. 
kérdés  Did you see anybody there?  = Láttatok ott valakit? 
 

Fontos tudnivaló továbbá, hogy kérdésben is lehetséges használni a some-
ot, amennyiben feltételezéssel (gyanakvással) élve kérdezünk, illetve, ha 
kérést vagy felajánlást fogalmazunk meg. 
 

Is there something in the box?  = Van valami a dobozban?   gyanakvás 
Can you give me some water?  = Tudsz adni egy kis vizet?   kérés 
Would you like some coffee?   = Kérsz kávét?     felajánlás 
 

Az any pedig állhat kijelentésben is. 
 

Anyone/Anybody can cook.  = Bárki tud főzni. 

 
8.2. many, much, few és little 

 

A „sok” illetve „kevés” kifejezésére eltérő jelzőket használunk attól 
függően, hogy megszámlálható vagy megszámlálhatatlan főnevekről 
beszélünk. 
 

 
 
 
 
 
 
A „sok” jelző megszámlálható vagy megszámlálhatatlan főnév esetén is 
lehet a lot of vagy lots of. 
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We have many friends.   = Sok barátunk van. 
She has few books.    = Kevés könyve van. 
They have little money.   = Kevés pénzük van. 
 

A much nem használatos kijelentő mondatokban, helyette áll az a lot of 
vagy lots of szerkezet. Kérdésben vagy tagadásban azonban állhat much. 
 

She always has a lot of work.  = Mindig sok munkája van. 
She always has lots of work.  = Mindig sok munkája van. 
Did you eat much?    = Sokat ettél? 
We don't need much time.  = Nincs szükségünk sok időre. 
 

Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze az a few, illetve az a little 
kifejezést a few, illetve little jelzővel, mert mást jelentenek! 
 

  a few  = néhány     ↔     few  = kevés 
  a little  = valamennyi   ↔     little  = kevés 
 

A határozatlan névelős változatok pozitív értelműek, míg a névelő 
nélküliek negatívak, lásd az alábbi példákban: 
 

I have a few biscuits. Would you like some?     pozitív gondolat 

= Van néhány kekszem. Kérsz belőle? 
 

I have few biscuits. I can't give you any.      negatív gondolat 
= Kevés kekszem van. Nem tudok adni belőle neked. 
 

I have a little work to do but then I'm free.     pozitív gondolat 
= Van még egy kis munkám, de utána ráérek. 
 

I have little time so I can't stay for long.     negatív gondolat 
= Kevés időm van, ezért nem tudok sokáig maradni. 

 
8.3. every és all 

 

Alapvetően az a különbség e két jelző között, hogy az every azt jelenti, 
hogy „mindegyik”, míg az all azt, hogy „mind” vagy „(az) összes”. Az előbbi 
egyes számot vonz, az utóbbi azonban mindig többes számot. 
 

I know every student.  = Mindegyik diákot ismerem. 
I know all the students.  = Az összes diákot ismerem. 
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every + egyes szám = all (the) + többes szám 
 

Every car has a number plate. = Mindegyik autónak van rendszáma. 
All cars have number plates. = Minden autónak van rendszáma. 
 

Az all és az all the szerkezet között az a különbség, hogy az utóbbi esetben 
egy konkrét körre gondolunk, nem általános értelemben. 
 

• all cars    = minden autó (a világon) 
• all the cars   = minden autó (egy konkrét csoportból) 
 

Szintén fontos megkülönböztetni az every day és az all day időhatározót. 
 

• every day   = mindennap 
• all day    = egész nap 
 

She goes to work every day.  = Mindennap dolgozni megy. 
She works all day.    = Egész nap dolgozni szokott. 
 

Továbbá az every jelzőből is tudunk határozószókat képezni: 
 

Everybody needs friends.  = Mindenkinek kellenek barátok. 
Not everyone likes tea.   = Nem mindenki szereti a teát. 
Everything is expensive.   = Minden drága. 
We looked for it everywhere.  = Mindenhol kerestük. 
They won’t go everywhere.  = Nem fognak mindenhova elmenni. 
 

Itt is megfigyelhető, hogy az alanyként álló, every- kezdetű határozószó 
után egyes számban ragozzuk az igét jelen időben (lásd aláhúzások). 

 
8.4. both, either, neither, none és most 

 

Az angolban lényeges, hogy két dologról, illetve kettőnél több dologról 
beszélünk-e, ugyanis a jelzői szerkezet tekintetében eltérően kell 
fogalmazni a két esetben. 
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A both jelzős szerkezet mindig többes számnak, míg az either, illetve a 
neither egyes számnak minősül, tehát ennek megfelelően vonz ragozást. 
 

Both dogs are lovely.   = Mindkét kutya aranyos. 
You can take either cake.  = Bármelyik sütit elveheted. (A kettő közül.) 

Neither job was good.   = Egyik állás sem volt jó. (A kettő közül.) 
 

Az alábbi szerkezetekben muszáj of-ot kitenni a fenti jelzők után: 
 

Neither of the books is mine.  = Egyik könyv sem az enyém. (A kettő közül.) 
Either of those seats is taken.  = Az egyik szék foglalt. (A kettő közül.) 
 

Both of us are married.   = Mindketten házasok vagyunk. 
I don’t know either of them.  = Egyikőjüket sem ismerem. (Kettejük közül.) 
Neither of you is funny.   = Egyikőtök sem vicces. (Kettőtök közül.) 
 

Az alábbi esetekben pedig lehet, de nem muszáj kitenni az of-ot: 
 

I like both (of) those songs.  = Mindkét dal tetszik nekem. 
Both (of) his sisters are blond. = Mindkét (lány)testvére szőke. 
 

Itt érdemes említést tennünk a none jelzőről, ami ráadásul egy kicsit 
trükkös, ugyanis egyes vagy többes számként is használható a vele 
alkotott szerkezet. (Mindenképpen kell azonban of a szerkezetbe.) 
 

None of my friends is/are old. = Egyik barátom sem idős. (Sok közül.) 

None of the guests arrived.  = Egyik vendég sem érkezett meg. 
None of these pens work.  = E tollak közül egyik sem működik. 
 

None of his advice was useful. = Egy tanácsa sem volt hasznos. 
She wanted none of it.   = Semennyi nem kellett neki belőle. 
 

Az első három példában a jelzett főnév többes számú (megszámlálható), 
ezért kerülhet az állítmány többes számba. Ezzel szemben amikor a főnév 
megszámlálhatatlan, akkor mindenképpen egyes számként ragozandó. 
 

Ugyanígy, kétféle ragozással használatos a most jelző is. 
 

Most of my friends have a car. = A legtöbb barátomnak van autója. 
Most people are curious.  = A legtöbb ember kíváncsi. 
I will learn most of the words. = Meg fogom tanulni a legtöbb szót. 
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Most of the money was fake.  = A pénz nagy része hamis volt. 
She ate most of my meal.  = Az ételem nagy részét megette. 
We don’t need most of it.  = A nagy részére nincs szükségünk. 

 

Lényeges tudnivaló a most jelzőről, hogy elé és mögé is tehető határozott 
névelő (the), de eltérő jelentéssel, illetve - amint azt már láthattuk - 
sokszor nem is teszünk hozzá semmilyen névelőt. 
 

This is the most I can do.  = Ez a legtöbb, amit tehetek. 
Most of the cars are new.  = A legtöbb autó új.  (konkrét autók közül) 
Most cars are new.    = A legtöbb autó új.  (általánosítás) 

 
8.5. too és enough 

 

A too szónak a korábban említett jelentéstől (lásd 7.1. fejezet) eltérő 
funkciója is van: azt is jelenti, hogy „túlságosan”. Melléknévvel vagy 
határozószóval áll párban. 
 

It is too warm in here.   = Túl meleg van itt bent. 
The music is too loud.   = Túl hangos a zene. 
 

You are driving too fast.   = Túl gyorsan mész (az autóval). 
Am I trying too hard?   = Túl keményen próbálkozom? 
 

A too gyakran áll many  vagy much jelzővel párban. 
 

There are too many options.  = Túl sok választási lehetőség van. 
He has too much free time.  = Túl sok szabadideje van. 
 

A too jelzőnek gyakorlatilag az ellentéte az enough, aminek a jelentése 
„eléggé” vagy „kellőképpen”. Arra kell ügyelni szerkezetileg, hogy a főnév 
elé, de melléknév vagy határozószó után kell tenni az enough jelzőt. 
 

It’s not warm enough in here.  = Nincs elég meleg itt bent. 
The music isn’t loud enough.  = Nem elég hangos a zene. 
You’re not driving fast enough. = Nem mész elég gyorsan (az autóval). 
 

We don’t have enough money. = Nincs elég pénzünk. 
There’s not enough milk in it.  = Nincs benne elég tej. 
Have we got enough time?  = Van elég időnk? 
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1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

agree   agreed egyetért 

ask   asked kérdez; kér 

call   called hív; szólít; felhív (telefonon) 

change   changed vált; változik; változtat; cserél 

clean   cleaned tisztít; takarít 

close   closed becsuk 

cook   cooked főz 

count   counted számol 

dance   danced táncol 

die   died meghal 

dress   dressed öltözik; öltöztet 

fill   filled tölt 

finish   finished befejez; abbahagy 

hate   hated utál 

help   helped segít 

kill   killed öl; gyilkol 

like   liked kedvel; szeret 

listen   listened hallgat; figyel 

live   lived él; lakik 

look   looked néz 

Nem rendhagyó igék jelen és múlt időben (A-L) 



Függelék (táblázatok)Függelék (táblázatok)Függelék (táblázatok)Függelék (táblázatok)    9 

Alapozó tanfolyam PLUSZ Molnár Bertalan • www.angolozz.hu 41 

1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

love   loved szeret; imád 

move   moved mozog; költözik 

need   needed igényel; szüksége van rá 

open   opened kinyit 

play   played játszik; lejátszik 

show   showed mutat 

start   started (el)kezd; (el)indul; (el)indít 

stay   stayed marad; megszáll (valahol) 

stop   stopped megáll; megállít 

study   studied tanul 

talk   talked beszél; beszélget 

travel   traveled / travelled utazik 

try   tried (meg)próbál; kipróbál 

turn   turned fordul; (el)fordít 

use   used használ 

wait   waited vár; várakozik 

walk   walked sétál; gyalog megy 

want   wanted akar 

watch   watched néz 

work   worked dolgozik 

Nem rendhagyó igék jelen és múlt időben (L-W) 
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Rendhagyó igék jelen és múlt időben (B-F) 

1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

become  became  válik valamivé 

begin  began  kezdődik 

bite  bit  harap; csíp 

blow  blew  fúj 

break  broke  tör; törik 

bring  brought  hoz 

build  built  épít 

buy  bought  vásárol; vesz 

catch  caught  elkap 

choose  chose  választ 

come  came  jön 

cost  cost  kerül valamibe 

cut  cut  vág 

do  did  csinál; végez 

draw  drew  rajzol; húz 

drink  drank  iszik 

drive  drove  (autót) vezet 

eat  ate  eszik 

fall  fell  esik 

feel  felt  érez 
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Rendhagyó igék jelen és múlt időben (F-L) 

1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

fight  fought  harcol; veszekszik; verekszik 

find  found  talál 

fly  flew  repül; száll 

forget  forgot  (el)felejt 

get  got  szerez; hoz; jut 

give  gave  ad 

go  went  megy 

grow  grew  nő; növeszt 

hang  hung  lóg; lógat; akaszt 

have  had  birtokol 

hear  heard  hall 

hide  hid  rejt; rejtőzik; elbújik 

hold  held  tart (kézben) 

hurt  hurt  fáj; bánt; sért; sebez 

keep  kept  tart 

know  knew  tud; ismer 

lay  laid  fektet 

lead  led  vezet 

learn  learnt / learned  (meg)tanul; megtud 

leave  left  elhagy 
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Rendhagyó igék jelen és múlt időben (L-S) 

1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

lend  lent  kölcsönad 

let  let  hagy; enged 

lie  lay  fekszik 

light  lit  gyújt 

lose  lost  veszít 

make  made  készít 

mean  meant  jelent 

meet  met  találkozik 

pay  paid  fizet 

put  put  tesz 

read  read /ɹɛd/  olvas 

ride  rode  lovagol; megül; hajt 

ring  rang  cseng; csenget; (telefonon) hív 

rise  rose  felkel; (fel)emelkedik; (fel)emel 

run  ran  fut; futtat 

say  said  mond 

see  saw  lát 

sell  sold  árul; elad 

send  sent  küld 

set  set  beállít 
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Rendhagyó igék jelen és múlt időben (S-W) 

1. alak (jelen) 2. alak (múlt) magyarul 

shoot  shot  lő 

show  showed  mutat(kozik); látszik 

sing  sang  énekel 

sit  sat  ül 

sleep  slept  alszik 

speak  spoke  beszél 

spend  spent  költ 

stand  stood  áll 

steal  stole  lop 

swim  swam  úszik 

take  took  vesz; visz 

teach  taught  tanít 

tell  told  elmond 

think  thought  gondol(kodik) 

throw  threw  dob 

understand  understood  ért 

wake  woke  ébred; ébreszt 

wear  wore  visel; hord 

win  won  nyer; győz 

write  wrote  ír 
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Számnevek 

1 one  1st first  21 twenty-one 

2 two  2nd second  22 twenty-two 

3 three  3rd third  23 twenty-three 

4 four  4th fourth  24 twenty-four 

5 five  5th fifth  25 twenty-five 

6 six  6th sixth  26 twenty-six 

7 seven  7th seventh  27 twenty-seven 

8 eight  8th eighth  28 twenty-eight 

9 nine  9th ninth  29 twenty-nine 

10 ten  10th tenth  30 thirty 

11 eleven  11th eleventh  40 forty 

12 twelve  12th twelfth  50 fifty 

13 thirteen  13th thirteenth  60 sixty 

14 fourteen  14th fourteenth  70 seventy 

15 fifteen  15th fifteenth  80 eighty 

16 sixteen  16th sixteenth  90 ninety 

17 seventeen  17th seventeenth  100 a hundred 

18 eighteen  18th eighteenth  1,000 a thousand 

19 nineteen  19th nineteenth  1,000,000 a million 

20 twenty  20th twentieth  0 zero / nought 
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some, any, no, every + -thing, -body, -where, -time, -how/way 

 something anything nothing everything 

+ valami akármi, bármi semmi minden 

- - semmi - minden 

? valami valami - minden 

 somebody anybody nobody everybody 

+ valaki akárki, bárki senki mindenki 

- - senki - mindenki 

? valaki valaki - mindenki 

 somewhere anywhere nowhere everywhere 

+ valahol, valahova akárhol, akárhova sehol, sehova mindenhol, -hova 

- - sehol, sehova - mindenhol, -hova 

? valahol, valahova valahol, valahova - mindenhol, -hova 

 sometime anytime at no time every time 

+ valamikor 
akármikor,  
bármikor 

semmikor 
minden 

alkalommal 

- - semmikor - minden alk. 

? valamikor valamikor - minden alk. 

 somehow 
anyhow 

(in) any way 
(in) no way (in) every way 

+ valahogyan 
akárhogyan, bár-

hogyan 
sehogyan mindenhogyan 

- - sehogyan - mindenhogyan 

? valahogyan valahogyan - mindenhogyan 
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Rendhagyó többes számú főnevek 

child children gyerek 

deer deer szarvas 

elf elves manó 

fish fish hal 

foot feet láb(fej) 

goose geese liba 

half halves fél 

hero heroes hős 

knife knives kés 

leaf leaves falevél 

life lives élet 

loaf loaves vekni 

man men férfi 

mouse mice egér 

penny pence penny 

person people személy, ember 

potato potatoes burgonya, krumpli 

series series sorozat 

sheep sheep birka 

shelf shelves polc 

species species faj 

thief thieves tolvaj 

tomato tomatoes paradicsom 

tooth teeth fog 

wife wives feleség 

wolf wolves farkas 

woman women nő 

egyes szám többes szám magyarul 
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Rendhagyó fokozású melléknevek 

many / much  � more   � the most  
sok      több     a legtöbb 
 

little    � less    � the least 
kevés    kevesebb   a legkevesebb 
 

far    � farther / further � the farthest / furthest 
távoli    távolabbi    a legtávolabbi 
 

good   � better   � the best 
jó     jobb     a legjobb 
 

bad    � worse   � the worst 
rossz    rosszabb    a legrosszabb 

melléknév    � módhatározószó 
[milyen?]      [hogyan?] 
 
good = jó    � good / well   = jól 
fast  = gyors   � fast     = gyorsan 
hard = kemény  � hard    = keményen 
late  = kései   � late     = későn 
early = korai   � early    = korán 
straight = egyenes  � straight    = egyenesen 
right = helyes   � right / rightly   = helyesen, jól 

wrong = helytelen  � wrong / wrongly  = helytelenül 
friendly = barátságos  � in a friendly way = barátságosan 
 
       hardly    = alig 
       lately   = az utóbbi időben 

Rendhagyó képzésű módhatározószók 
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Prepozíciók (elöljárószók) 

after után 

against ellen, szemben 

along végig, mentén 

among között, közül 

around körül(belül) 

as mint (-ként) 

at -nál/nél 

before előtt 

beyond túl 

by által, mellett 

despite ellenére 

during alatt (időben) 

except kivéve 

for -nak/nek, ideig 

from -tól/től, -ból/ből 

in -ban/ben 

inside bent, belül 

into bele, -ba/be 

off le, ki, el (indul) 

on rajta, rá, be 

out ki, kifelé 

outside kint, kívül 

over túl 

past mellett, múlt 

since óta 

than mint 

until -ig, amíg (nem) 

with -val/vel 

within belül 

without nélkül 

Prepozíciós időhatározói szerkezetek 

AT 

noon / midday délben 

midnight éjfélkor 

12:39 12:39-kor 

Christmas karácsonykor 

Easter húsvétkor 

spring tavasszal 

summer nyáron 

autumn / the fall ősszel 

winter télen 

1984 1984-ben 

IN 

Monday hétfőn 

Tuesday kedden 

Wednesday szerdán 

Thursday csütörtökön 

Friday pénteken 

Saturday szombaton 

Sunday vasárnap 

the weekend hétvégén 

Christmas Day karácsony napján 

New Year’s Eve szilveszterkor 

ON 
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Egyéb időhatározói szerkezetek 

ago ezelőtt 

all the time állandóan 

always mindig 

as long as amíg 

as soon as amint 

at last végre 

at the moment jelenleg 

at the same time ugyanakkor 

by -ig (határidő) 

earlier korábban 

ever valaha 

finally végül 

for ideig/ideje 

forever örökké 

frequently rendszeresen 

generally általában 

hardly ever szinte soha 

in múlva 

in the future a jövőben 

in the past a múltban 

last month múlt hónapban 

last week múlt héten 

last year tavaly 

lately az utóbbi időben 

later később 

never soha 

next month jövő hónapban 

next week jövő héten 

next year jövőre 

normally általában 

now most 

nowadays manapság 

often gyakran 

rarely ritkán 

recently az utóbbi időben 

seldom ritkán 

since óta 

sometime valamikor 

sometimes néha 

soon hamarosan 

the other day a minap 

then akkor, majd 

this month e hónapban 

this week ezen a héten 

this year idén 

today ma 

tomorrow holnap 

until -ig 

usually általában 

while mialatt 

within [x időn] belül 

yesterday tegnap 
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