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Előszó

Az angol nyelv sok szempontból egy könnyen tanulható nyelv, ám van néhány
olyan vonása, amely megnehezíti az elsajátítását. Ilyen például az angol
igeidők rendszere, ami túlzottan bonyolultnak tűnhet a magyar anyanyelvű
angolul tanulók számára.
Ez az e-könyv azért született meg, hogy segítsen átlátni az angol igeidők
rendszerét. Ez az áttekintés segít megérteni olyan összefüggéseket, amelyek
elengedhetetlenek ahhoz, hogy magabiztosan használhasd az angol igeidőket.
Alaposan feldolgozom mind a 12 igeidőt, különös tekintettel a köztük fennálló
összefüggésekre, amelyek így egy teljesen logikus rendszerré tudnak majd
összeállni a fejedben. Külön kitérek a leckékben a magyarok számára
tipikusan nehezen megérthető, illetve jellemzően félreértett (és ezért hibásan
vagy hiányosan berögzült) részletekre, valamint érthető magyarázatokkal,
továbbá angol és magyar nyelvű példamondatokkal segítem ezek megértését.
Eredményes és élvezetes tanulást kívánok!
A szerző

FONTOS TUDNIVALÓK
•

•

•

Ez a tananyag elsősorban NEM kezdő nyelvtanulóknak szól! Az itt
feldolgozott 12 igeidőnek kb. a fele B1 szint alatt fel sem merül, ezért az
A1-A2 (vagy még alacsonyabb) tudásszintű tanulókat össze is zavarhatja
mindaz, amit a nem tanult igeidőkről itt olvasnak. (Ezért nekik érdemes
az általuk már tanult igeidőkre korlátozni az anyag feldolgozását!)
Az igeidők feldolgozásának van egy természetes, logikus sorrendje, amit
nagy vonalakban ez a kiadvány is követ, ám fontos leszögezni, hogy a
jelen e-könyv célja a témával kapcsolatos tudásanyag összefoglalása,
nem pedig az, hogy ezt a 12 igeidőt megtanítsa „nulláról”.
Nyelvoktató portálunk Privát online tanfolyam nevű termékében több
ezer tesztkérdés terjedelemben nyílik lehetőséged online gyakorolni az
angol igeidőkkel, amely ragyogó kiegészítése tud lenni az angol nyelvi
tanulmányaidnak, akármilyen formában is tanulod éppen a nyelvet.
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Hatékony
Az online nyelvtanulás praktikus, mert úgyis mindig a
kezed ügyében van az okostelefonod, így időtől és helytől
függetlenül bármikor tudsz tanulni.

Praktikus
Az online nyelvtanulás praktikus, mert úgyis mindig a
kezed ügyében van az okostelefonod, így időtől és helytől
függetlenül bármikor tudsz tanulni.

Megfizethető
Az online nyelvtanulás a leginkább kedvező árfekvésű
nyelvtanulási mód. Néhány angolóra áráért egy komplett
nyelvtanfolyam anyagát megvásárolhatod.

Honlapunkat bármilyen internetböngészésre alkalmas eszközzel
tudod használni, legyen az okostelefon, táblagép vagy asztali számítógép.

Bevezető

B

Bevezető

A legnagyobb nehézség az angol igeidőkkel kapcsolatban az, hogy
egyszerűen - magyar szemmel nézve - túl sok van belőlük. Szám
szerint tizenkettő. Ez egy ijesztően nagy szám a magyar (elvileg)
három igeidőhöz képest.
Ebből a tényből aztán lényeges kérdések következnek a magyar
nyelvtanulók számára. Íme néhány fontosabb ezek közül:
•
•
•

•

Minek van ilyen sok igeidő az angolban?
Miért pont 12 igeidő van?
Hogyan lehetséges, hogy magyarul sokkal kevesebb igeidővel is el
tudunk boldogulni?
Mindet kell tudni ezek közül? Ha nem feltétlenül, akkor melyeket
NEM kell megtanulni?

Lássuk a válaszokat a fenti - teljesen jogosan felmerült - kérdésekre!
Minek van ilyen sok igeidő az angolban?
A 12 igeidő egy teljesen logikus rendszert alkot az angol nyelvben,
amely rendszer szervesen kapcsolódik az angol nyelvtan más
területeihez is (pl. szerkezetek szintjén).
Hogy mi a cél ezzel a sok igeidővel? Az, hogy precízen ki tudják
fejezni az időbeliséget (azt, hogy mi mihez képest történt hamarabb,
később vagy azzal egy időben), akár időhatározók használata nélkül.
Miért pont 12 igeidő van?
Erre egészen precízen, méghozzá egy szorzással tudunk válaszolni:
3 x 2 x 2 = 12 db igeidő van az angolban.
•
•
•

van három úgynevezett logikai idő (angolul: „time”),
mindegyik logikai időn belül van két - nevezzük így - „idősík”, és
mindegyik idősíkon belül van egyszerű és folyamatos idő („tense”)

Az angol igeidőkről érthetően

6

Molnár Bertalan • www.angolozz.hu

B

Bevezető

Íme egy áttekintő táblázat a 12 igeidőről:

Past

Present

Future

(múlt)

(jelen)

(jövő)

Past
Perfect

Past

Past
Past
Past
Perfect Perfect
Simple
(Simple) Cont.

Past
Cont.

Present
Perfect

Present

Future
Perfect

Future

Present Present
Future Future
Present Present
Future Future
Perfect Perfect
Perfect Perfect
Simple Cont.
Simple Cont.
(Simple) Cont.
(Simple) Cont.

(Erre a táblázatra még a későbbiekben visszatérünk…)
Hogyan lehetséges, hogy magyarul sokkal kevesebb igeidővel is
el tudunk boldogulni?
Ebből a szempontból a magyar nyelv praktikusabb, mint az angol,
miután sokkal jobban támaszkodik a szövegkörnyezetre. Lássunk erre
egy egyszerű példát!
„Péter eltörte a karját.”
Ez a mondat angolul három különböző igeidő bármelyikében állhat a
pontos szövegkörnyezettől függően:
1) Peter broke his arm (last week). [egyszerű múlt]  A múltbeli
eseményről szól a mondat, ezért egyszerű múlt idejű.
2) Peter has broken his arm. [Present Perfect]  Péternek most is el
van még törve a karja (az is lehet, hogy még be sem gipszelték).
3) Peter had broken his arm, that’s why he couldn’t come with us. [Past
Perfect]  Péter azért nem tudott a múltban (egy konkrét esetben)
velünk jönni, mert azt megelőzően eltört a karja, és addigra még
nem gyógyult meg.

Az angol igeidőkről érthetően
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Tehát egyrészt a szövegkörnyezet okán nem kell „indokolatlanul” sok
igeidő közül válogatnunk, hiszen a kontextusból úgyis kiderül (az
esetek kb. 99%-ában), hogy az elmondottak hogyan függenek össze
egymással időben.
Másrészt pedig olyan időhatározókat illetve kulcsszavakat
használunk a magyarban, amelyek lényegében helyettesítik az
igeidőket.
Íme néhány példa ezekre:
I don’t (normally) drink tea. = Nem szoktam teát inni.
„szokott” = egyszerű jelen idő

They are watching TV. = Éppen tévéznek.
„éppen” = folyamatos szerkezet (nem feltétlenül csak jelen időben)

He wrote the letter. = Megírta a levelet.
igekötő  egyszerű szerkezet

We have been there. = Voltunk már ott.
„már”  Perfect szerkezet (bármelyik a három ilyen egyszerű igeidő közül)

Így aztán ragyogóan el tudunk boldogulni az angolhoz képest
töredék számú igeidővel, mert az esetek túlnyomó többségében a
fent bemutatott nyelvi eszközökkel és a szövegkörnyezet
segítségével tökéletesen ki tudjuk fejezni mondataink időbeliségét.
És hogy akkor mit nyer az angol a rengeteg igeidővel? Gyakorlatilag
annyit, hogy ők szövegkörnyezet hiányában is sokszor pontosan ki
tudják fejezni, hogy melyik esemény mikor történt egy másik, vele
együtt vizsgált eseményhez képest.
Összefoglalva: az angol „fordítva ül a lovon”. Nem a szövegkörnyezet
ad választ az időbeliségre náluk, hanem mondatonként nagyon
precízen kifejezik, hogy az események egymáshoz képest mikor
történtek. Ez a legtöbb magyar anyanyelvű számára furcsa lehet
elsőre, de megtanulható, begyakorolható és végül meg is szokható
szerencsére. (Csak el kell fogadni, hogy az angol így fogalmaz.)

Az angol igeidőkről érthetően
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Mindet kell tudni ezek közül? Ha nem feltétlenül, akkor
melyeket NEM kell megtanulni?
Alapvetően „illik” mindegyik igeidőt ismerni, legalább megértés
szintjén, még ha nem is használja az ember az összeset. Nyilván ez
szint függvénye is: egy kezdő elég, ha néhány igeidőt ismer, de
később óhatatlanul meg kell(ene) ismerkednie a többi igeidővel is.
Középfokú szinten viszont már mind a 12 igeidőt ismerni kell, bár
nem feltétlen elvárás, hogy mindet használja is a tanuló. (Ez azért
lényeges, mert pl. egy B2 szintű fogalmazásba szépen bele lehet
rondítani az indokolatlanul bonyolult, valójában nem odaillő igeidejű
megfogalmazásokkal, amikkel a vizsgázó csak villogni szeretne…)
Tény ugyanakkor, hogy a 12 igeidőnek csak kb. a fele használatos a
beszélt angol kb. 95%-ában, ám ez nem jelenti azt, hogy az igeidők
felét nem is kell tudni, csupán azt, hogy egyes igeidőkkel ritkábban
találkozik az ember. (Azt se felejtsük el továbbá, hogy az írott
angolban gyakoribbak a beszélt angolban használatosnál
bonyolultabb megfogalmazások!)
Az eredeti kérdésre válaszolva tehát: hosszabb távon mindegyiket
(meg) kell tanulni, de az alábbi ötöt a legfontosabb tudni közülük
(miután ezek a leggyakrabban használatosak a 12-ből):
•
•
•
•
•

Present Simple
Past Simple
Future Simple
Present Perfect (Simple)
Present Continuous

[egyszerű jelen]
[egyszerű múlt]
[egyszerű jövő]
[egyszerű Present Perfect]
[folyamatos jelen]

Személyes véleményem, hogy az igazán magas szintű angol
nyelvtudásnak szerves része a 12 igeidő üzembiztos használata,
tehát én mindenképpen arra buzdítok mindenkit, hogy tanulja meg
szépen a lehető legtöbb igeidőt. Vagy inkább az összeset, hiszen az
igeidők rendszere csak úgy teljes, ha az összes igeidőt ismerjük,
tehát ez elengedhetetlen minden egyes igeidő alapos megértéséhez.

Az angol igeidőkről érthetően
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HIRDETÉS

Középfokú tesztbank nevű termékünket elsősorban a sikeres alap- (B1)
vagy középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve a közép- vagy emelt szintű angol
érettségire való felkészüléshez ajánljuk. Feleletválasztós tesztkérdéseink
segítségével fel tudod mérni, hogy kellően magas szinten áll-e már a
tudásod, majd részletes magyarázataink és a gyakorlások segítségével a
szükséges szintre tudod fejleszteni azt.
A Tesztbank 1000 darab tesztkérdésének feldolgozásával nem csak a
nyelvtani tudásodat fejleszted, hanem a szókincsedet, az olvasott és hallott
szövegértésedet, valamint a fogalmazási készségedet is, amelyek együttvéve
és

külön-külön

is

elengedhetetlenek

bármely

nyelvvizsga

bármely

feladatának eredményes elvégzéséhez.
A rendszer visszajelzi számodra, hogy mely témakörök okozzák a
legnagyobb nehézséget, és azokban a témakörökben lehetőséged nyílik
külön gyakorlást indítani. Ezen felül a tesztkérdések mindegyikénél részletes
magyarázatot és linket is találsz, amely arra az elméleti tananyagra mutat
portálunkon, amely kategóriába az adott kérdés tartozik, így alaposan fel
tudod azt a témakört dolgozni.

Az angol igeidők rendszere

1

Az angol igeidők rendszere

Amint azt már a bevezetőben is írtam, az angolban klasszikusan 12
igeidőt különböztetünk meg, amelyek egy teljesen logikus rendszert
alkotnak. Ahhoz, hogy ezt a logikát megértsük, érdemes alaposan
megvizsgálni, hogy miből is adódik pont ekkora darabszám.
Először is - a magyarhoz hasonlóan - az angol megkülönböztet 3
úgynevezett „logikai időt”: a jelent, a múltat és a jövőt. Ezt nem is
magyaráznám nagyon tovább, mert ezek eléggé közérthető
fogalmak, ám egy fontos dolgot mégis meg kell itt említeni (annak
érdekében, hogy pl. a Present Perfect igeidőt jobban megértsd
majd): az angolban a múlt idő kizárólag „történelmi tényként”
fogható fel, ami nem kötődik sehogyan a jelenhez. Ugyanígy,
amit jelen idővel mondunk angolul, ott nem számolunk az adott
cselekvésnek vagy történésnek a nem jelenbeli vetületével.
De menjünk is tovább!
Mindegyik logikai időnek van egy angolul „Perfect”-nek nevezett
párja. Így adódik a 6 „idősík”. Ezek így követik egymást:

Past PerfectPastPresent PerfectPresentFuture PerfectFuture
MEGJEGYZÉS: A „Perfect” időket magyarul „befejezett”-nek szokták
nevezni, de én nem kedvelem ezt az elnevezést, mert megítélésem
szerint sokszor félrevezető, ezért én a „Perfect” igeidőket az eredeti
angol nevükön nevezem.
Ennek a „Perfect” szemléletnek az a lényege, hogy azt fejezi ki, hogy
valami korábban történt, mint a saját eredeti idősíkja. Tehát a
Present Perfect a jelennél (angolul: „present”) korábban történt, míg
a Past Perfect egy múltban (angolul: „past”) történt eseménynél
korábban, és ugyanígy, a Future Perfect egy jövőbeli (angolul:
„future”) eseménynél korábban bekövetkező dologra utal.
Ezek a Perfect-es igeidők alapvetően komoly nehézséget szoktak
okozni a magyar anyanyelvű angolul tanulóknak, de ha megérted,
hogy pontosan mire valók, akkor nem lesznek problémáid velük. :)

Az angol igeidőkről érthetően
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További fontos tudnivaló, hogy logikai kapcsolat egy mondaton belül
csak két szomszédos idősíkú cselekvés vagy történés között
lehetséges. Tehát pl. egy Present Perfect igeidejű mellékmondat
állhat párban egy jelen (Present) vagy egy múlt (Past) idejű
eseménnyel, de mondjuk Past Perfect igeidejűvel már nem.
Végezetül beszéljünk arról, hogyan lesz a 6 idősíkból 12 igeidő!
Nos, mind a 6 idősíknak van egyszerű és folyamatos szemléletű
változata, tehát egyszerűen megszorozzuk kettővel a hatot. De mit is
jelent, hogy valami egyszerű vagy folyamatos? Ezt akár magyar nyelvi
példákkal is ragyogóan tudjuk szemléltetni:
What were you doing at 8 AM? 
Mit csináltál reggel 8-kor?


I was having breakfast.
Éppen reggeliztem.

foly. múlt

What did you do at 8 AM?
Mit csináltál reggel 8-kor?

I had breakfast.
Megreggeliztem.

egysz. múlt




Ugye pontosan érted, mi a különbség aközött, hogy reggeliztél, vagy
hogy megreggeliztél? Pontosan ennyi a különbség az angolban is az
egyszerű és a folyamatos igeidők között (legalábbis a nem Perfect-es
igeidők esetében, de azokra majd külön is ki fogunk térni).
Mit is láttunk most itt? Azt, hogy a magyarban arra a célra használjuk
- nem mindig, de nagyon sok esetben - az igekötőt, amire az
angolban az egyszerű szerkezet használatos, vagyis arra, hogy
valaminek a lezárultságát kifejezzük. Íme néhány igekötős kifejezés:
He did the shopping.
Why was he executed?
She fell off the horse.
Who invented the wheel?
Have you bought the tickets?
They will ruin your computer.
We should review the notes.
He realized his mistake.

Az angol igeidőkről érthetően

= Bevásárolt.
= Miért végezték ki?
= Leesett a lóról.
= Ki találta fel a kereket?
= Megvetted már a jegyeket?
= El fogják rontani a számítógépedet.
= Át kellene néznünk a jegyzeteket.
= Rájött a hibájára.
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Az angol igeidők rendszere

További fontos tudnivaló az angol igeidők rendszere kapcsán, hogy
gyakorlatilag csak a jelen idő, illetve a jelenhez kapcsolódó igeidők
azok, amelyeknél pontosan (a jelenhez képest) meg tudjuk határozni
az időbeliséget, míg a többi igeidőt csak relatíve tudjuk értelmezni,
tehát egymáshoz viszonyítva őket.
Jellemző hiba például a Past Perfect igeidő kapcsán, hogy sokan „régmúlt”-ként
tekintenek rá (nagy eséllyel azért, mert így tanulták valahol), és emiatt azt
gondolják - nyilván teljesen alaptalanul valójában -, hogy ezt az igeidőt csak
„régen”, azaz hosszú idővel ezelőtt történt eseményekre lehet használni. Ezzel
szemben akár percekkel ezelőtti dologgal kapcsolatosan is használható ez az
igeidő, mert nem az számít, hogy a jelenhez képest mikor (mennyire régen)
történt meg az, amiről beszélünk, hanem az, hogy egy másik múltbeli
eseménynél korábban történt. (Bővebben lásd a 6. fejezetben!)
De ugyanezt a Present Perfect igeidőről is elmondhatjuk, csak ellentétes
előjellel: bármennyire régen kezdődhetett egy esemény, ha még most is tart,
akkor az bizony Present Perfect lesz, mert nem az a kérdés, hogy mennyire
régen kezdődött, hanem az számít, hogy még mindig tart (vagy esetleg
éppen most zárult le). (Erről pedig az 5. fejezetben tudsz bővebben olvasni.)
Sőt, a folyamatos múlt időt is megemlíthetjük, mint egy, az elnevezése alapján
alapvetően félreértett igeidőt. Magyar logikával gondolkodva minden folyamat,
ami „tól-ig” értelmezendő. Angolul azonban nem! (Bővebben lásd 3. fejezet!)
8-tól fél 9-ig reggeliztem.
20 percen keresztül reggeliztem.
Éppen reggeliztem, amikor felhívtál.





(alapvetően) egyszerű múlt idő
(alapvetően) egyszerű múlt idő
folyamatos múlt idő

Ami egészen biztosan befolyásolja azt, hogy melyik igeidőt kell
használni, az az eredeti angol mondatban fellelhető időhatározó. Sok
igeidőhöz kapcsolódik jellemző időhatározó, sőt, ezek többsége
exkluzívan csak egy-egy igeidővel állhat párban. Íme néhány példa
olyanokra, amelyek jellemzően ugyanazzal az igeidővel állnak:
at the moment
yesterday
[…] ago
since […]

=
=
=
=

ebben a pillanatban
tegnap
[x idővel] ezelőtt
[…] óta






foly. jelen idő
egysz. múlt idő
egysz. múlt idő
egysz. Present Perf.

További hasonló, jellemző időhatározókat az igeidők leckéiben találsz majd.

Az angol igeidőkről érthetően
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Az angol igeidők rendszere

Az eddigiek összefoglalására és szemléltetésére álljon az
alábbiakban néhány mondat, méghozzá a legkülönbözőbb
igeidőkben, de egyetlen szituáció illetve történet keretein belül (hogy
érzékelhessük az időhatározók szerepét az igeidők kiválasztásában):
I’m currently reading a book about Japan.
= Éppen egy könyvet olvasok Japánról.

folyamatos jelen

This is the best book I’ve ever read.
= Ez a legjobb könyv, amit valaha olvastam.

egyszerű Present Perfect

I got it for my birthday last week.
= A születésnapomra kaptam a múlt héten.

egyszerű múlt

I have been reading it since then.
= Azóta (is) olvasom.

folyamatos Present Perfect

I had never read such a book before I got it.
egyszerű Past Perfect
= Soha nem olvastam ilyen könyvet azelőtt, hogy ezt megkaptam.
I read it every night before going to sleep.
egyszerű jelen
= Minden este olvasok belőle, mielőtt elalszom.
I was reading it when you called me last night.
folyamatos múlt
= Éppen ezt olvastam, amikor tegnap este felhívtál.
I’m going to read it tonight as well.
= Ma este is olvasni fogom.

egyszerű jövő

I will probably have read it through by Friday.
= Valószínűleg ki fogom olvasni péntekre.

egyszerű Future Perfect

A fenti szövegben nagyon jól láthatóak (aláhúzással jelöltem őket
mindegyik mondatban) az időhatározók, amelyek segítettek
meghatározni, hogy melyik mondatot milyen igeidőbe kell tenni. (Ha
például egy folyamatos jelen idejű mondatba bele akarjuk tenni az
időtartamot, hogy mióta zajlik, akkor át kell írnunk az állítmányát
Present Perfect igeidőbe, mert a jelen nem kapcsolódhat a múlthoz.)

Az angol igeidőkről érthetően
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Az angol igeidők rendszere

Az angol igeidők rendszere nem csak felépítését, hanem a
szerkezeteit tekintve is egy teljesen logikus rendszert alkot. A Perfect,
illetve a folyamatos szerkezetek a különböző időkben ugyanazt a
mintázatot követik, így megjegyezni is könnyebb őket:
A Perfect szerkezet mindig a "have" ige valamelyik alakját, továbbá
egy 3. alakú igét tartalmaz.
• Present Perfect:
• Past Perfect:
• Future Perfect:

have/has
had
will have

+ 3. alakú ige
+ 3. alakú ige
+ 3. alakú ige

I have been to Paris recently. = Nemrégiben jártam Párizsban.
She had never driven before she moved abroad. = Sosem vezetett
azelőtt, hogy külföldre költözött.
They will have been married for 10 years next week. = Jövő héten
lesznek 10 éve házasok.
A folyamatos szerkezetben mindig létige, valamint ing-es ige áll.
• folyamatos jelen:
• folyamatos múlt:
• folyamatos jövő:

am/is/are
was/were
will be

+ ing-es ige
+ ing-es ige
+ ing-es ige

What are you doing now? = Mit csinálsz most?
We were having dinner at 8 PM. = Este 8-kor éppen vacsoráztunk.
I will be studying all weekend. = Egész hétvégén tanulni fogok.
A fenti kétféle szerkezet ráadásul keveredik a folyamatos Perfect-es
igeidőkben. Ilyenkor egyszerre érvényesül mindkét szerkezet képzési
szabálya. (A "have" ige után a létige kerül 3. alakba, és ugyanez a - 3.
alakú - létige ing-es igét vonz.)
• folyamatos Present Perfect: have/has
• folyamatos Past Perfect:
had
• folyamatos Future Perfect: will have

Az angol igeidőkről érthetően
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We have been learning English for ages. = Ezer éve tanulunk angolul.
They had been dating for years before they got engaged. = Évekig
randiztak, mielőtt eljegyezték egymást.
She will have been living in Oxford for 8 years when she graduates. =
Már 8 éve fog Oxfordban élni, mikor elvégzi az iskolát.
És bár a szenvedő (angol nevén: „passzív”) szerkezet nem igeidő, és
ezért nem is képezi a jelen tananyag szerves részét, annak is van
olyan általános szerkezete, mint az imént említett igeidőknek,
ráadásul „keveredhet” is a Perfect és a folyamatos szerkezettel:

egyszerű szenvedő

folyamatos szenvedő

létige + 3. alakú ige

létige + being + 3. alakú ige

Perfect-es szenvedő

folyamatos Perfect-es szenvedő

have* + been + 3. alakú ige

have* + been + being + 3. alakú ige

egyszerű szenvedő

The bridge is repaired. = Meg van javítva a híd.
The bridge was repaired. = Meg volt javítva a híd.
The bridge will be repaired. = Meg lesz javítva a híd.
folyamatos szenvedő

The bridge is being repaired. = Éppen javítják a hidat.
The bridge was being repaired. = Éppen javították a hidat.
(Present) Perfect-es szenvedő

The bridge has been repaired.
= Megjavították a hidat. (Meg lett javítva a híd.)
folyamatos (Present) Perfect-es szenvedő

The bridge has been being repaired for weeks.
= Hetek óta javítják a hidat.

Az angol igeidőkről érthetően
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HIRDETÉS

Állásinterjú tréning nevű termékünk segítségével minden eddiginél
hatékonyabban készülhetsz fel a sikeres angol nyelvű állásinterjúra.
Interaktív anyagaink segítségével nem csak a szükséges nyelvtani
fordulatokat és a speciális szakkifejezéseket sajátíthatod el, hanem az
interjú pszichológiájára is felkészítünk.
Tanfolyamunk anyagaiban megismerkedhetsz az angol nyelvű állásinterjúk
legjellemzőbb szituációival, valamint az azokban elhangzó leggyakoribb
párbeszédekkel - írásban és szóban (hanganyag formájában) egyaránt. A
tréning egészében több mint 800 darab, az interjú témakörbe tartozó
kifejezéssel ismerkedhetsz meg, míg interaktív online oktató rendszerünk
segít hatékonyan elsajátítani a megtanulandó anyagokat.
Ezt a termékünket legalább B1 (alapfok) tudásszinttől ajánljuk előfizetésre,
e szint alatt ugyanis előfordulhat, hogy a tanfolyam egyes anyagrészeit
nem érted meg, mert túl nehéz nyelvezetű lesz számodra. Javasoljuk, hogy
vásárlás előtt regisztrálj ingyenesen, és nézz bele a tanfolyam anyagába!

Jelen idők

2

Jelen idők

Az angol igeidőket párosával célszerű tanulni, hiszen az idősíkok egyszerű és
folyamatos idői kiegészítik egymást, ezért nem csak a jelen időket, hanem az összes
többi igeidőt is így, kettesével mutatom be ebben a könyvben.

Egyszerű jelen idő (Present Simple)
Ez a leggyakoribb igeidő az angolban, miután nem csak a jelenben,
hanem a rendszeresen, illetve általánosságban történő dolgokat is,
továbbá még a jövő idő egyik altípusát is vele fejezzük ki. (Más
nyelvekben is a jelen idő a leggyakrabban használatos.)
Használata:
1) ha nem cselekvést (hanem állapotot vagy létezést) fejezünk ki
2) ha állandó vagy jellemző cselekvést vagy történést fejezünk ki
3) ha rendszeres cselekvést vagy történést fejezünk ki
1) This is a good topic.
1) There is hope.
2) The sun rises in the east.
3) He goes to school on Fridays.

= Ez egy jó téma.
állapot
= Van remény.
létezés
= A nap keleten kel fel.
= Péntekenként iskolába jár.

Megjegyzés: Az 1-es és 2-es típusban (tehát amikor a mondat NEM cselekvést
fejez ki) a főige a ragozott létige. Ez a kettő külön alkategória a jelen időn belül.

FONTOS! Egyes szám 3. személyű alany (he, she vagy it) esetén a
cselekvést kifejező állítmányban -(e)s személyragot kell használni.
Tagadásban és kérdésben a személyragot a do segédige kapja meg
(és lesz belőle does), az ige pedig újra ragozatlan alakba kerül.
kijelentésben:
tagadásban:
kérdésben:

He goes to school.
He doesn't go to school.
Does he go to school?

= Iskolába jár.
= Nem jár iskolába.
= Jár iskolába?

A 3-as típusban rendszerességet kifejező időhatározói szerkezeteket
használunk általában. Ezek közül az egytagúak általában a főige elé
kerülnek a mondatba, nem pedig a mondat végére (ahova a
határozók általában kerülnek).

Az angol igeidőkről érthetően
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I wash my hair every day.
I regularly go swimming.
He never drinks milk.

= Mindennap megmosom a hajam.
= Rendszeresen el szoktam menni úszni.
= Soha nem szokott tejet inni.

De ha nem teszünk ki semmilyen időhatározót, akkor is elsősorban
rendszerességet fejezünk ki ezzel az igeidővel, ami magyarul a
„szokott” ige megfelelően ragozott alakjával fejezhető ki jól.
I wash my hair.
I go swimming.
He doesn’t drink milk.

= Meg szoktam mosni a hajam.
= El szoktam menni úszni.
= Nem szokott tejet inni.

Folyamatos jelen idő (Present Continuous)
Használata:
1) ha a cselekvés vagy történés a beszéd pillanatában zajlik
2) ha a cselekvés az adott pillanatban nem zajlik ugyan, de az alany
benne van a folyamatban (elkezdte, de még nem fejezte be)
3) ha rosszalló megjegyzést teszünk valakinek egy rendszeres
szokásáról
1) She is doing her homework.
2) I am reading a good book.
3) Tom is always shouting.

= Éppen a házi feladatát írja.
= Egy jó könyvet olvasok.
= Tom állandóan kiabál.

Megjegyzés: a (ragozandó) létige ezekben a mondatokban segédige.

A 3-as eset különleges, hiszen egy rendszerességet kifejező
időhatározót használunk itt. A többi esetben legfeljebb a now (most)
illetve az at the moment (jelenleg, pillanatnyilag) időhatározót
használjuk.
Ebben az igeidőben is kell ragozni, méghozzá az állítmányban álló
létigét. (Ugyanúgy, mint az egyszerű jelen idő nem cselekvést
kifejező esetében.)
I am

Az angol igeidőkről érthetően
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Jelen idők

Mindkét jelen idővel lehet továbbá jövő időt kifejezni. Az egyszerű
jelennel menetrend szerinti vagy előre bejelentett illetve elkönyvelt
eseményeket, míg a folyamatos jelennel leszervezett programokat.
Fontos, hogy ezekben az esetekben vagy a mondatból, vagy a szűk
szövegkörnyezetből mindenképpen ki kell derülnie annak, hogy a
jövőre utalnak, nem a jelenre (vagy általánosságra)!
Jövőre utaló egyszerű jelen idejű példák:
Our train starts at 7 tomorrow morning. = Holnap reggel 7-kor indul a
vonatunk.
The play ends at around 11 PM. = Este 11 körül lesz vége a
színdarabnak.
Jövőre utaló folyamatos jelen idejű példák:
We’re going to the theater tonight. = Ma este színházba megyünk.
I’m taking my cousin to the airport on Friday. = Pénteken elviszem az
unokatestvéremet a repülőtérre.
Fontos tudnivaló a jövőre utaló folyamatos jelennél, hogy - szemben
a be going to szerkezetű jövő idővel - itt nem pusztán egy tervről van
szó, hanem egy (a lehetőségekhez mérten) leszervezett programról.
Tehát pl. színház esetén meg kell lennie a jegynek. Figyeld meg a
különbséget az alábbi mondatok között!
I’m going to watch the new Top Gun movie soon.
= Hamarosan meg fogom nézni az új Top Gun filmet.
Itt már megszületett a döntés, de nincs még semmi konkrétum, tehát a mozijegy sincs még meg.
I’m watching the new Top Gun movie on Saturday evening.
= Szombat este fogom megnézni az új Top Gun filmet.
Itt már nagy eséllyel a mozijegy is megvan, de minimum le van szervezve az időpont a mozizásra.

Az angol igeidőkről érthetően
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3

Múlt idők

Mindenekelőtt - a Present Perfect igeidőkkel való összekeverés
elkerülése végett - le kell szögeznünk, hogy a(z egyszerű vagy
folyamatos) múlt idő az angolban mindig olyan eseményre utal,
amely a múltban lezárult, továbbá a közlendő szempontjából
nincs hatással a jelenre.
Egyszerű múlt idő (Past Simple)
Használata:
1) ha nem cselekvést (hanem létezést vagy állapotot) akarunk
kifejezni a múltban
2) ha egy olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk a múltban,
amely egyik pillanatról a másikra végbement
3) ha egy hosszabb távú, de elejétől a végig egy szerves egészként
értékelt eseményről vagy eseménysorozatról beszélünk a múltban
1) She was at home all night.
2) Jim dropped his pen.
3) I ran for 2 hours.

= Egész éjszaka otthon volt.
= Jim leejtette a tollát.
= Két órán keresztül futottam.

FONTOS! Tagadásban illetve kérdésben cselekvést kifejező szerkezet
esetén a did segédigét használjuk, az ige pedig ragozatlan (jelen
idejű) alakba kerül vissza.
Jim didn't drop his pen.
Did you have breakfast?

= Jim nem ejtette el a tollát.
= Megreggeliztetek?

Nem cselekvést kifejező mondatszerkezet esetén a létigét kell
(ragozott, tehát was vagy were alakban) főigeként használni.
They were at home yesterday.
There was a dog in the garden.

= Tegnap otthon voltak.
= Volt egy kutya a kertben.

Tagadva, illetve kérdésben pedig:
There wasn’t anyone in the room.
Was he at work yesterday?
Az angol igeidőkről érthetően

= Nem volt senki a szobában.
= Volt ő tegnap dolgozni?
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Folyamatos múlt idő (Past Continuous)
Használata:
1) ha a múlt egy adott pillanatában éppen zajló eseményről
beszélünk
2) ha a múltbeli cselekvés vagy történés hangsúlyosan hosszabb
távú volt (különösen all kifejezést tartalmazó időhatározók esetén)
1) She was cooking at 6. = 6 órakor éppen főzött.
1) I was washing when you arrived.
= Éppen mostam, amikor megérkeztél.
2) It was raining all night. = Egész éjszaka esett az eső.
Ahogyan a folyamatos jelen idő esetében is, a létige segédigeként áll ezekben az állítmányi szerkezetekben.

FONTOS! Az 1-es esetben mindenképpen ki kell derülnie az
időhatározói szerkezetből annak az időpillanatnak, amikor zajlott az
esemény. Ezt a pillanatot egy pontos időpontot jelölő időhatározói
szerkezettel (pl. at 6 PM), vagy egy másik, szintén múlt idejű
mellékmondattal (pl. when you arrived) határozhatjuk meg.
A folyamatos múlt időt - nagy eséllyel a neve miatt - gyakran
azonosítják a tanulók a múlt idejű folyamatok kifejezésére szolgáló
igeidővel, tehát amikor azt akarjuk kifejezni, hogy valami valamennyi
ideig, illetve valamikortól valameddig tartott, holott arra alapvetően
az egyszerű múlt idő szolgál. Ezzel szemben a folyamatos múlt idő
elsődleges és legfontosabb feladata azt kifejezni, hogy valami a múlt
egy adott pillanatában, „éppen” zajlott.
It rained all night.
It was raining all night.

= Egész éjszaka esett az eső.
= Egész éjszaka esett az eső.

We had lunch for an hour.
= Egy órán át ebédeltünk.
We were having lunch for an hour. = Egy órán át ebédeltünk.
She slept until 10 AM.
She was sleeping until 10 AM.

Az angol igeidőkről érthetően

= Reggel 10-ig aludt.
= Reggel 10-ig aludt.
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Múlt idejű összetett mondatok
Két tagmondatból álló, múlt idejű összetett mondat esetén az alábbi
variációkban fogalmazhatjuk meg mondandónkat:
1) folyamatos - egyszerű eset

I was resting when you called me. = Éppen pihentem, amikor
felhívtál.
A telefonhívás pillanatnyi bekövetkezése szakítja meg a pihenés
folyamatát, ezért áll a mondatban a telefonálás egyszerű, míg a
pihenés folyamatos szerkezetben. De úgy is nézhetjük, hogy abban a
pillanatban, amikor a telefon megcsörrent, éppen zajlott a pihenés.
2) egyszerű - folyamatos eset

I read the article while she was sleeping. = Elolvastam a cikket, amíg
aludt.
Amennyiben a kötőszó utáni mondatrész folyamatos szerkezetű, a
when kötőszó gyakran while-ra módosul.
3) folyamatos - folyamatos eset (párhuzamos események kifejezése)

We were talking while she was studying. = Beszélgettünk, amíg ő
tanult.
4) egyszerű - egyszerű eset

The window broke when I entered. = Betört az ablak, amikor
beléptem.
Ennél az esetnél vagy egy időpillanatban történt a két esemény, vagy
közvetlenül egymás után.
A fenti esetekben azt is megfigyelhetjük, hogy jellemzően akkor
használunk a magyarban igekötős igét az állítmányban (pl. „betört”),
amikor az angol megfelelőjében egyszerű igeidejű szerkezet áll.

Az angol igeidőkről érthetően
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Jövő idők

Egyszerű jövő idő
Egyszerű jövő időt kétféleképpen, will vagy be* going to segédigével
képezhetünk. Azért e kettősség, mert az angolban számít az, hogy
milyen felindultságból, illetve milyen jellegű eseménnyel
kapcsolatosan fogalmazzuk meg a jövő időt.
Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy vannak átfedések, vagyis nem
mindig nagy a különbség a kétféle megfogalmazás között, ám az is
igaz, hogy vannak tipikus kifejezések, amelyek az egyik vagy a másik
szerkezethez kötődnek.
Jövő idő kifejezése will szerkezettel
Használata:
1) ha akaratot vagy szándékot fejezünk ki (beleegyezés, elutasítás,
ígéret, segítség felajánlás)
2) ha szilárd alap nélkül jóslunk meg jövőbeli eseményeket
3) ha létigés kifejezést használunk
4) konkrét kifejezésekkel párban állva (pl. maybe, probably, I'm sure)
1) I will call you back.
= Vissza foglak hívni.
1) I will carry your bags.
= Majd én viszem a táskáidat!
2) People will live longer in the future.
= Az emberek tovább fognak élni a jövőben.
3) It will be cold.
= Hideg lesz.
4) You will probably meet him. = Valószínűleg fogsz találkozni vele.
4) I'm sure he will like it.
= Biztos, hogy tetszeni fog neki.
Jövő idő kifejezése be* going to szerkezettel
Használata:
1) ha olyan dologról beszélünk, amit előre elterveztünk
2) ha olyan dologról beszélünk, ami a jelek szerint vagy tudomásunk
szerint be fog következni

Az angol igeidőkről érthetően
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1) I'm going to see him soon.
= Nemsokára találkozni fogok vele. (Elterveztem korábban.)
2) She's going to quit her job next week.
= Jövő héten fel fog mondani. (Mondta nekem, hogy ezt tervezi.)
2) It is going to rain.
= Esni fog (az eső). (Látom a sötét felhőket.)
2) He's going to fall.
= El fog esni. (Nem látja a küszöböt.)
Az angol jellemzően kerülni szokta a be* going to go kifejezést,
helyette inkább a folyamatos jelen időt használja. (lásd 22. o.)
We're going to Japan soon. = Hamarosan Japánba fogunk utazni.
Az I think kezdetű mondatok esetén gyakorlatilag nincs jelentésbeli
különbség a kétféle képzés között, ám az I think I... és az I don't
think... kezdetű mondatok will szerkezetűek szoktak lenni.
I think I will buy it.
I think I'm going to buy it.
I don't think they will come.

= Azt hiszem, meg fogom venni.
= Azt hiszem, meg fogom venni.
= Nem hiszem, hogy el fognak jönni.

Folyamatos jövő idő (Future Continuous)
Elsősorban akkor használjuk, amikor arról beszélünk, hogy valami a
jövő egy adott pillanatában fog éppen zajlani, illetve hangsúlyosan
hosszabb távon érvényben lesz.
szerkezete: will + be + ing-es ige
I will be watching TV at 10.
We will be dancing all night.

= 10 órakor éppen tévézni fogok.
= Egész éjszaka táncolni fogunk.

Továbbá akkor is ezt az igeidőt használjuk, ha azt akarjuk kifejezni,
hogy valamit mindenképpen meg fogunk tenni a (közel)jövőben.
(Tehát nem kell külön megszerveznünk, hogy bekövetkezzen.)
I will be seeing him tomorrow. = Holnap (úgyis) fogok vele találkozni.
Az angol igeidőkről érthetően
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Múltba vetett jövő (avagy: a füstbe ment terv)
Abban az esetben, ha olyan múltbeli szándékot szeretnénk kifejezni,
amely végül kudarccal végződött, illetve egyáltalán nem következett
be végül, a be* going to szerkezet múlt idejű alakját (was/were going
to) használjuk.
I was going to clean the flat, but I had no time for it.
= Készültem kitakarítani a lakást, de nem volt rá időm.
We were going to have a picnic, but it started to rain.
= Úgy volt, hogy piknikezni fogunk, de elkezdett esni az eső.
Ráadásul a drámai hatás tovább fokozható a was/were about to
szerkezet használatával, ami azt fejezi ki, hogy éppen azelőtt
terveztünk megtenni valamit, hogy az meghiúsult.
I was just about to call you when you called me.
= Éppen fel akartalak hívni, amikor te felhívtál.

Az angol igeidőkről érthetően
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Ez az egyik legkritikusabb témakör, nem csak az igeidők, hanem általában az
angol nyelvtan berkein belül. Kritikus egyrészt azért, mert nem „csak” egy
(pontosabban kettő, hiszen a folyamatos szerkezet külön igeidő) igeidőről van itt
szó, hanem az angol nyelv egyik fontos szerkezetéről, amelyet más esetekben is
használ múlt idő kifejezésére (pl. a módbeli segédigéknél, lásd a should múlt
idejű alakja: should have). Másrészt azért kiemelkedő fontosságú, mert egy
különösen nehéz témakör sok angolul tanuló számára, ezen belül a legtöbb
magyar anyanyelvű számára. Ennek az oka minden bizonnyal az, hogy nem
kellő alapossággal tanulnak erről, aminek következtében végül rosszul rögződik
az egész téma, illetve a bizonytalanság miatt sokan nem is merik használni,
hanem - helytelenül - más igeidőkkel helyettesítik.

Alapvető tudnivalók a Present Perfect igeidőről
Az alapelv nagyon egyszerű: azokban az esetekben használunk
Present Perfect igeidőt, amikor a mondandónk egyszerre utal a
jelenre és a múltra is. Ez úgy értendő, hogy míg a múlt idővel
lezárult eseményeket („történelmi tényeket”) fejezünk ki, míg jelen
idővel értelemszerűen jelenbeli (vagy teljesen általános)
cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, egy űr tátong a két
„idősík” között, amit a Present Perfect hidal át.
Hadd világítsuk ezt meg néhány pofonegyszerű mondattal:
I am at home.
I was at home yesterday.
De:

= Otthon vagyok.
(jelen idő)
= Tegnap otthon voltam. (múlt idő)

I have been at home since yesterday.
= Tegnap óta otthon vagyok.

(Present Perfect)

Jól látható, hogy a Present Perfect igeidejű mondat magyarul jelen
időben áll. (Aminek elég nyilvánvaló a magyarázata: nincs több
igeidő, amit használhatnánk, hiszen múlt időnek fordítva múlt idejű
értelme lenne a mondatnak, de az „óta” időhatározó és a jelen idő
kombinációja egyértelművé teszi a mondat jelentését.) Ez pedig
maga a fő probléma ezzel az igeidővel: a puszta fordítás nem segít
meglátni a különbséget a jelen idő („otthon vagyok”) és a Present
Perfect (szintén „otthon vagyok”) között. A megoldás: figyelni kell a
szövegkörnyezetet és az időhatározókat!
Az angol igeidőkről érthetően
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Két jól körülhatárolható esetben szoktuk használni a Present Perfect
igeidőt:
1) ha egy múltban lezárult, ám (a közlendőnk szempontjából) a
jelenre hatással lévő eseményről beszélünk (ez általában egyszerű
Present Perfect)
2) ha egy múltban kezdődött, de a jelenben is tartó eseményről
beszélünk (ez pedig többnyire folyamatos Present Perfect szokott
lenni)
Mindkét esetre igaz az, ami elengedhetetlen a Present Perfect igeidő
esetén: egyszerre kapcsolódnak a jelenhez és a múlthoz is.
Az egyszerű Present Perfect szerkezete:
have / has + 3. alakú ige
Ben has lost his pen.
= Ben elveszítette a tollát. (És még mindig nem találta meg.)
The store has closed.
= Bezárt a bolt. (Most nincs nyitva.)
They have travelled to Berlin.
= Elutaztak Berlinbe. (És még nem jöttek vissza onnan.)
A fenti példákból (és a mögöttük álló magyarázatokból) jól
érzékelhető, hogy az egyszerű Present Perfect-tel valamiféle
változást fejezünk ki, amely kihat a jelenre. Amint ez a jelenre való
kihatás megszűnik, az igeidő is visszavált múltra (hiszen akkor
lezárult eseményként tekinthetünk rá). Amint azonban a fentiekhez
múltra utaló időhatározót társítunk, és ezzel együtt múltbeli
eseményekként tekintünk rájuk, akkor az igeidőt is meg kell
változtatnunk múltra!
He lost his pen this afternoon.
The store closed 10 minutes ago.
They travelled to Berlin yesterday.

Az angol igeidőkről érthetően

= Ma délután veszítette el a tollát.
= 10 perccel ezelőtt zárt be a bolt.
= Tegnap utaztak el Berlinbe.
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A folyamatos Present Perfect szerkezete:
have / has + been + ing-es ige
We have been waiting for a long time.
= Hosszú ideje várakozunk.
She has been teaching us since last week.
= A múlt hét óta tanít minket.
Itt annyit kell még elmondanunk, hogy bár alapvetően azt jelentik a
fentiek, hogy a várakozás illetve a tanítás még folyamatban van, az is
belefér a jelentésbe, ha akkor használjuk a folyamatos Present
Perfect-et, ha a beszéd pillanatában zárul(t) le az esemény.
Például, amikor hosszú várakozás után végre megérkezik, akire
vártunk (tehát onnantól már nem várakozunk valójában), majd
szemrehányóan ezt mondjuk neki:
I have been waiting for you for half an hour.
= Fél órája várok már rád. / Fél órát vártam rád (idáig).
A Present Perfect igeidő típusai részletesen
Tekintsük át a kétféle (egyszerű illetve folyamatos) Present Perfect
különféle típusait illetve használati eseteit!
A „valaha” típus
Ezzel a típussal azt fejezzük ki, hogy valaha korábban bekövetkezette valamilyen esemény. Attól számít Present Perfect-nek, hogy
legtöbbször azt vizsgáljuk, hogy valaki az élete folyamán (ami
ugyebár elkezdődött, de még nem fejeződött be) megtett-e valamit.
FONTOS! Ne keverjük össze ezt a típust a used to szerkezettel,
amelynek szintén lehet a jelentése magyarul az, hogy "valaha"!
Jellemző időhatározói: never, ever. Magyarul múlt időnek fordítjuk.

Az angol igeidőkről érthetően
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Kate has never driven a car.
Have you ever met him?
I've never been there.
It's the first time I’ve seen her.

= Kate még soha nem vezetett autót.
= Találkoztál már vele valaha?
= Soha nem jártam még ott.
= Most látom először.

Abban az esetben, amikor arról beszélünk, hogy valaki járt-e már
valahol (been + helyszín), a helyszínt megelőző prepozíció to lesz,
nem pedig az amúgy szabályos (többnyire in) prepozíció.
I have never been to France. = Még sosem jártam Franciaországban.
Anyanyelviek körében ilyen esetben csak akkor használnak egyszerű
múlt időt a Present Perfect helyett, amennyiben az alany már idős,
és vélhetőleg nem is fog már olyasmit tenni a későbbiekben, amiről
szó van.
I never was in France. = Sosem jártam Franciaországban. (És már jó
eséllyel nem is fogok.)
A „már/még” típus
Elképzelhető, hogy nem valakinek az egész korábbi életét vizsgáljuk,
amikor egy korábban már bekövetkezett eseményre utalunk, hanem
egy attól eltérő, általában rövidebb időintervallumot; ilyenkor
használjuk ezt a típust.
Jellemző időhatározói: already és yet. Magyarul múlt időnek fordítjuk.
Have you had lunch (yet)?
Tim has (already) called me.
She hasn't arrived (yet).

= Ebédeltél már?
= Tim már felhívott engem.
= Még nem érkezett meg.

Miután a Present Perfect igeidő önmagában is kifejezi azt, hogy az
említett dolognak köze van a jelenhez, az itt jellemző időhatározók
nélkül is gyakorlatilag azonos jelentésű mondatokat kapunk, ezért
állnak az időhatározók zárójelben az iménti példákban.

Az angol igeidőkről érthetően
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FONTOS! A yet időhatározó tagadásban azt jelenti, hogy „még
(nem)”, kérdésben azonban úgy fordítandó, hogy „már”. Az already
minden esetben azt jelenti, hogy „már”. Ügyelni kell azonban arra,
hogy az említett két időhatározó mást jelent kérdésben!
Have you eaten your lunch yet?
Have you eaten your lunch already?

= Megebédeltél már?
= Máris megebédeltél?

A múltban kezdődött, de a jelenben is érvényben lévő
események
Akkor használjuk ezt a típust, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy egy
esemény a múltban kezdődött, ám még mindig érvényben van (vagy
esetleg a beszéd pillanatában illetve az imént zárult le).
Jellemző időhatározói: for és since. A magyarban jelen időnek
fordítjuk.
We have been travelling for days.
= Napok óta úton vagyunk.
She’s been working here since Monday. = Hétfő óta dolgozik itt.
FONTOS! A for időtartam határozót más igeidőkben is használhatjuk
(pl. múlt időben, ám akkor a for days magyar megfelelője nem az
lesz, hogy „napok óta”, hanem az, hogy „napokig”), ám a since
kimondottan ebben az igeidőben jellemző. A since mindig a kezdő
időpontot jelöli, a jelentése pedig magyarul „óta”.
A for időhatározóra alapvetően how long szerkezettel, a since-re
pedig since when szerkezettel kérdezünk rá, ám a két megközelítés
keveredhet, hiszen alapvetően ugyanarról beszélünk.
Ha most 2022 van, akkor ugyanazt jelenti az alábbi két mondat:
They have been learning English since 2019.
= 2019 óta tanulnak angolul.
They have been learning English for 3 years.
= 3 éve tanulnak angolul.

Az angol igeidőkről érthetően
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A since után állhat időhatározó gyanánt egy egész mellékmondat is,
amelynek azonban egyszerű múlt idejűnek kell lennie.
He has been sleeping since we arrived. = Alszik, amióta megjöttünk.
Vannak továbbá olyan igék - úgynevezett statikus igék -, amelyek
nem állhatnak folyamatos szerkezetben, tehát ezek „felülírják” azt az
elvet, hogy az ilyen értelmű mondatokat folyamatos szerkezettel
írjuk, és egyszerű szerkezetűek lesznek.
We have been here for a week.
I have always wanted to dive.
How long have you known her?
She has had her car for ages.

= Egy hete vagyunk itt.
= Mindig is akartam búvárkodni.
= Mióta ismered őt?
= Ezer éve megvan neki az autója.

A múltban lezárult, de a jelenre kiható, „eredményszemléletű”
események
Általában nem használunk itt időhatározót. A magyarban múlt
időnek fordítjuk.
Ez egy kicsit problémásabb eset, hiszen könnyű összekeverni az
egyszerű múlt idővel, miután múltbeli eseményekről szól, továbbá
magyarul is múlt időnek fordítjuk. Az eltérés a(z egyszerű) múlt idő
és a Present Perfect között az, hogy míg a múlt idő esetén csak
amolyan „történelmi tényként” említünk egy eseményt, az utóbbi
esetben azt akarjuk kifejezni, hogy az említett múltbeli esemény
kihat a jelenre. Az „eredményszemlélet” pedig úgy értendő, hogy a
jelenben a mondat tárgyához kapcsolódó eredmény jelenik meg.
Tipikus példa erre, amikor valaki eltörte a lábát. Amennyiben
ugyanis még nem gyógyult meg teljesen (tehát valószínűleg még
gipszben van a lába), a lábtörés tényét Present Perfect-ként említjük.
Carol broke her leg. = Carol eltörte a lábát. (Valamikor a múltban.)
Carol has broken her leg. = Carol eltörte a lábát. (Most is gipszben
van a lába, vagy annyira új a helyzet, hogy még nincs is begipszelve.)

Az angol igeidőkről érthetően
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Ezzel szemben olyankor, amikor már felgyógyult az illető, csak a múlt
idejű variánst használhatjuk, ahogyan olyankor is, amikor a baleset
körülményeiről (hol, mikor, hogyan történt, stb.) ejtünk szót.
When did Carol break her leg?
= Mikor törte el Carol a lábát?

(múlt idő!)

How did Carol break her leg?
= Hogyan törte el Carol a lábát?

(múlt idő!)

További példák az eredményszemléletre:
John has lost his job.
= John elveszítette az állását. (Jelenleg nincs munkahelye.)
The ship has sunk.
= Elsüllyedt a hajó. (Ki kell menteni a túlélőket a vízből.)
Paul's car has been stolen.
= Ellopták Paul autóját. (Most nincs autója.)

(passzív/szenvedő szerkezet)

Akkor is ezt az esetet használja az angol, ha valami olyan
szempontból kapcsolódik a jelenhez, hogy az igen közeli múltban
következett be, illetve zárult le. Ilyenkor, ha szükséges, a just
időhatározót is használhatjuk.
We have just arrived.
Have you been on holiday?

= Éppen most érkeztünk.
= Nyaralni voltál? (Jó színed van.)

A múltban lezárult, de a jelenre kiható, „hatásszemléletű”
események
Ebben az esetben arról van szó, hogy milyen esemény történt a
közelmúltban (vagy tartott a beszéd pillanatáig), amelynek azonban
nem az eredményét, hanem a hatását vizsgáljuk, illetve maga a
cselekvés vagy történés a hangsúlyos.
Általában nem használunk időhatározót ebben a típusban. A
magyarban múlt időnek fordítjuk.

Az angol igeidőkről érthetően

38

Molnár Bertalan • www.angolozz.hu

5

Present Perfect

What have you been doing (so far)?
I have been repairing the car.

= Mit csináltál idáig?
= Javítottam az autót.

Ez a mondat nem azt jelenti, hogy megjavítottam az autót, hanem
csak azt, hogy javítottam. Valójában nem derül ki a mondatból, hogy
elkészült-e már az autó. Nem szabad tehát összekevernünk a fenti
mondatot az alábbi, egyszerű Present Perfect igeidőben álló
kifejezéssel!
I have repaired the car.

= Megjavítottam az autót.

A folyamatos Present Perfect szerkezetű variáns esetében tehát nem
az autószerelés üzemszerű végeredménye (a megjavított autó)
hangsúlyos, hanem az, hogy a beszélő miért fáradt, vagy miért olajos
a ruhája. (Tehát a hangsúly a cselekvőn, illetve a cselekvésen van,
NEM a cselekvés tárgyán.) Gyakran ilyen, magyarázó jellegű,
összetett mondatokban láthatjuk ezt a típust.
I'm tired because I've been working. = Fáradt vagyok, mert dolgoztam.
FONTOS! Az I have worked tagmondat ebben a formában, tehát
egyszerű szerkezetben nem lenne értelmes, mert nincs kifejtett
tárgy a mondatban, amely a jelenhez kötődő eredményt mutatná.
(Maga a kifejezés amúgy értelmes; azt jelenti, hogy „dolgoztam már
(korábban, valaha)”, de itt nem ezt szeretnénk kifejezni.)
További példák a hatásszemléletre:
Someone has been smoking in here.
= Valaki dohányzott itt. (Érezni lehet a szagát.)
They have been playing football.
= Fociztak. (Emiatt most fáradtak, piszkosak, stb.)
My daughter has been cooking.
= A lányom főzött. (Kajaszag terjeng, és rumli van a konyhában.)
It’s been raining.
= Esett az eső. (Tiszta víz minden odakint.)

Az angol igeidőkről érthetően
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Az azonos időintervallumos típus
Akkor használjuk ezt a típust, amikor olyan időhatározót használ egy
már bekövetkezett esemény idejének kifejezésére, amely egy olyan
időintervallumot jelöl, amelyben a beszélő maga is benne van.
Jellemző időhatározók: időintervallumot kifejező időhatározók,
elsősorban a this kezdetű szerkezetek. A magyarban múltnak
fordítjuk.
She has been there twice this week.
= Ezen a héten már kétszer járt ott.
Have you had breakfast today?
= Reggeliztél már ma?
We haven't met this morning.
= Ma délelőtt még nem találkoztunk.
Ez utóbbi mondat igeidőt vált, amennyiben délután hangzik el
(hiszen akkor már attól eltérő időintervallumban hangzik el a
mondat, mint amire utalunk az időhatározóval).
We didn't meet this morning.
= Ma délelőtt nem találkoztunk.

(múlt idő)

Present Perfect kérdésben
Kérdésben eltér a jelentés az időtartam határozót tartalmazó
egyszerű és folyamatos Present Perfect idejű mondatok esetén!
1) egyszerű szerkezet jelentése:
2) folyamatos szerkezet jelentése:

x ideje nem történt meg a dolog
tart még a dolog, de nem x ideje

1) My aunt hasn’t smoked for 3 years.
= A nagynéném már 3 éve nem gyújtott rá.
2) My aunt hasn’t been smoking for 3 years but 13 years.
= A nagynéném nem 3 éve, hanem 13 éve dohányzik.

Az angol igeidőkről érthetően
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A Past Perfect lényegében a Present Perfect múlt idejű változata. Ez
úgy értendő, hogy míg a Present Perfect esetében a jelennel való
kapcsolat jelentette az igeidő lényegét, a Past Perfect esetében ez a
„referencia” a múltba kerül át. Gyakorlatilag minden Present Perfect
igeidejű mondat átalakítható Past Perfect idejűre, amennyiben az
eredeti időhatározót vagy szövegkörnyezetet „eltoljuk” a múlt felé.
We have been here for 5 days.
= Öt napja vagyunk itt.

(Present Perfect)

We had been here for 4 days (by) yesterday.
= Tegnap (már) négy napja voltunk itt.

(Past Perfect)

A fenti példamondat párban a Present Perfect igeidejű mondat a
jelenig vizsgálja a tartózkodásunk időtartamát, míg a Past Perfect
idejű változat egy múltbeli pontig, tegnapig.
Többnyire tehát akkor használjuk a Past Perfect-et, amikor van két
múltbeli
(lezárult)
esemény,
amelyek
egyrészt
logikai
összefüggésben állnak (vagyis az egyikből következik a másik),
másrészt pedig elmondható róluk, hogy nem egy időpontban
történtek, és a korábban történt esemény áll Past Perfect-ben.
FONTOS! Pusztán attól, hogy események egymás után következtek
be a múltban, még NEM használhatunk Past Perfect igeidőt!
I *had gone* home and had dinner.
= Hazamentem, és megvacsoráztam.

(hibás mondat!!!)

Ahhoz, hogy a korábban történt eseményt Past Perfect-be tehessük,
a két dolognak valamilyen összefüggésben kell állnia egymással,
márpedig a fenti példában - a mondandónk szempontjából - a két
dolog között nincs sok logikai kapcsolat. Ha tehát egyszerűen csak
felsoroljuk - időrendi sorrendben -, hogy mi mindent csináltunk
egymás után a múltban, a múlt időt használjuk.
I went home and had dinner.
= Hazamentem, és megvacsoráztam.

Az angol igeidőkről érthetően
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6

Past Perfect

Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy azért használjak Past
Perfect-et, mert azt akarom kifejezni, hogy valami már
bekövetkezett, mire valami más megtörtént.
My boss had left the office when I arrived.
= A főnököm már elment az irodából, mire megérkeztem.
Az iménti példában a Past Perfect opcionálisan kiváltható a múlt
idővel, ha a before vagy after időhatározót használjuk, hiszen akkor
az időbeli sorrend egyértelművé válik.
My boss (had) left the office before I arrived.
= A főnököm azelőtt elment az irodából, hogy én megérkeztem.
Szerkezetei
A Past Perfect ugyanazt a sémát követi, mint a Present Perfect: a
have segédigét használja, de múlt idejű, had alakban.
Az egyszerű Past Perfect szerkezete:
had + 3. alakú ige
By the time she arrived, her husband had (already) cleaned the flat.
= Mire megérkezett, a férje (már) kitakarította a lakást.
A by the time időhatározó helyett bármikor használhatjuk a when szót
is, a példa második felében álló already pedig akár ki is hagyható a
mondatból (értelemmódosulás nélkül).
A folyamatos Past Perfect szerkezete:
had + been + ing-es ige
We were very tired because we had been playing tennis.
= Nagyon fáradtak voltunk, mert teniszeztünk (előtte).
Sam had been working in the factory for years when it closed down.
= Sam már évek óta a gyárban dolgozott, amikor az bezárt.
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HIRDETÉS

Privát online tanfolyam nevű termékünk segítségével hatékonyan tudod
önállóan (vagy opcionálisan tanári segítség mellett) fejleszteni az angol
nyelvtudásodat. Az ingyenes tananyagainkra épülő online leckéink amelyek között szép számmal lehet találni az igeidők témakörébe tartozó
feladatsorokat is - segítenek megérteni, begyakorolni és ezáltal elmélyíteni
a tanulnivalókat.
Nyelvoktató

rendszerünk

az

angoltudásod

közel

minden

területét

eredményesen tudja fejleszteni a nyelvhelyességtől kezdve a szókincsen át a
szövegértésig bezárólag. Interaktív leckéink válogatott angol szócikkeket és
életszerű példamondatokat tartalmaznak, amelyek mind meghallgathatók
angolul, és magyar fordítást is találsz mellettük. Saját fejlesztésű szótanító
(SRS) modulunk segítségével pedig gyorsan, hatékonyan és követhetően
tudod bővíteni a szókincsedet.
Erre a termékünkre kredit alapon vagy valamilyen csomag formájában
tudsz előfizetni. Kredites előfizetés esetén saját magadnak állíthatod össze
a tananyagaidat több száz leckényi, teljesen kezdőtől haladó szintig terjedő
kínálatunkból.

Future Perfect

7

Future Perfect

Ez az igeidő használatát tekintve szinte megegyezik a Past Perfect-tel
(amiről megállapítható, hogy szinte ugyanazokban az esetekben
használatos, mint a Present Perfect, csak időben el van „tolva”), ám
itt a viszonyítási pont nem a múltban, hanem a jövőben található.
Ezt az igeidőt tehát akkor használjuk, ha azt vizsgáljuk, hogy a jövő
egy időpillanatára valami be fog-e következni, illetve, hogy abban a
jövőbeli időpontban mióta lesz érvényben. (Különleges jelentésük
okán relatíve ritkán használatos igeidők ezek, de ismerni kell őket.)
Az egyszerű Future Perfect szerkezet:
will have + 3. alakú ige
I will have read this book through by tomorrow.
= Holnapra ki fogom olvasni ezt a könyvet.
They will have been married for 10 years next month.
= Jövő hónapban már 10 éve lesznek házasok.
The office will have been cleaned by the time the meeting begins.
= Ki lesz takarítva az iroda, mire elkezdődik a megbeszélés.
A folyamatos Future Perfect szerkezete:
will have + been + ing-es ige
We will have been travelling for 2 hours by this time tomorrow.
= Holnap ilyenkorra már 2 órája úton leszünk.
How long will you have been working when you can finally leave?
= Mióta fogsz már dolgozni, amikor majd végre elmehetsz?
She will have been living here for more than 5 years when she moves
house next month.
= Már több mint öt éve lesz, hogy itt él, amikor elköltözik jövő
hónapban.

Az angol igeidőkről érthetően

46

Molnár Bertalan • www.angolozz.hu

Ha szeretnél tanári segítség
mellett angolul tanulni, de sajnos
nincs lehetőséged nyelviskolába
vagy magántanárhoz járni, akkor
tanulj velünk különleges,
személyre szabott, online
tanfolyamunk keretében!

INGYENES E-KÖNYV
Ez az e-könyv azért született meg, hogy segítsen átlátni az angol
igeidők

rendszerét.

Ez

az

alapos

áttekintés

segít

megérteni

mindazokat az összefüggéseket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy magabiztosan tudd használni az angol igeidőket.
Az e-könyv részletesen feldolgozza mind a 12 igeidőt, különös
tekintettel a köztük fennálló összefüggésekre, amelyek így egy teljesen
logikus rendszerré tudnak összeállni a fejedben. Külön kitérünk a
leckékben a magyarok számára tipikusan nehezen megérthető, illetve
a jellemzően félreértett (és ezért hibásan vagy hiányosan berögzült)
részletekre,

és

érthető

magyarázatokkal,

továbbá

kétnyelvű

példamondatokkal segítjük ezek megértését.
Az itt feldolgozott igeidőkkel kapcsolatosan tekintélyes mennyiségű
online anyagot, többek között táblázatokat és gyakorló feladatokat
találsz nyelvoktató portálunkon, amelyek egy része ingyenesen
elérhető, illetve kipróbálható. Sőt, online tanári segítséget is tudsz
előfizetni oldalunkon, ha úgy érzed, hogy egyedül nem tudsz
megbirkózni az angol nyelv tanulásával.
Látogass el honlapunkra, és tekintsd meg széles kínálatunkat!

