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Elıszó 

A nyelvtani összefoglalóról 

 
 
 
 
Tisztelt Olvasó! 

 

Ez a nyelvtani összefoglaló kereskedelmi forgalomban nem kapható, és azért készült, hogy hatékony 

segítséget nyújtson Önnek az angol nyelvtani alapok elsajátításához. 

Mivel az angol nyelv nem tesz különbséget a tegezı és a magázó beszéd között, ezért a tankönyv 

további fejezeteiben a hangvétel tegezı.  

A tanulás leghatékonyabb módja, ha a tankönyv alapján megtartott oktatási órákon a hallgató 

maradéktalanul részt vesz, illetve az ott elhangzottakat a tanórán kívül átgondolja, megtanulja, gyakorolja. A 

tanórán kívüli nyelvtanulást és a helyes kiejtés gyakorlását a könyvhöz mellékelt hanganyag segíti.  

 

 

Sikeres, élményekben gazdag nyelvtanulást kívánok! 

 

 

 

Köszönettel tartozom a családomnak a könyv készítése során mutatott türelmükért, és odaadó segítségükért. 

Szüleimnek és tanáraimnak, akik megismertettek a nyelvvel, és megszerettették velem azt. Továbbá Dr. Böröcz 

Istvánnak, akitıl rengeteg ötletet és javaslatot kaptam, és nem utolsó sorban, aki idejét nem kímélve lektorálta az 

elkészült mővet.  

Nem utolsó sorban köszönöm a Horizont Oktatási Központnak, hogy teret adtak gondolataim 

kibontakoztatásához.  

    A szerzı
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1 Hasznos Tudnivalók – Useful Things 
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1.1 A számok – The numbers  

Tıszámnevek  Sorszámnevek 

1 one 1. first 20 twenty 20. twentieth 

2 two 2. second 30 thirty 30. thirtieth 

3 three 3. third 40 forty 40. fortieth 

4 four 4. fourth 50 fifty   

5 five 5. fifth 60 sixty   

6 six 6. sixth 70 seventy   

7 seven 7. seventh 80 eighty   

8 eight 8. eighth 90 ninety   

9 nine 9. ninth 100 a hundred   

10 ten  10. tenth 1000 a thousand   

11 eleven 11. eleventh     

12 twelve 12. twelfth     

13 thirteen 13. thirteenth     

14 fourteen 14. fourteenth 101 a hundred and one 101. a hundred and 

first 

15 fifteen 15. fifteenth 10 000 ten thousand   

16 sixteen  16. sixteenth 100 000 a hundred thousand   

17 seventeen  17. seventeenth 1 000 000 one million   

18 eighteen  18. eighteenth     

19 nineteen  19. nineteenth     
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1.2 Helyhatározó szavak - Positioners 

bottom 

alja 

On the 

right 

hand side 

in – ban, ben 

on  - on, en, ön 

near - mellett 

above  - felett 

betw
een – ( 2 dolog  ) 

között 

among – sok dolog 

között 

On the 

left hand 

side 

 

top 

teteje 
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1.3 Dátum, Idı – Date - Time 

 

What is the date today? – Hányadika van?  

It is Monday, the 21st of March, in 2007. Hétfı, 2007 március 21. 

 

Napok: - Weekdays 

 

Monday - hétfı 

Tuesday - kedd 

Wednesday – szerda   working days - munkanapok 

Thursday - csütörtök 

Friday - péntek 

Saturday – szombat 

     weekend - hétvége 

Sunday - vasárnap 

 

Hónapok - Months: 

Angol Rövidítés Magyar 
January Jan január 
February Feb február 
March Mar március 
April Apr április 
May May május 
June Jun június 
July Jul július 
August Aug augusztus 
September Sep szeptember 
October Oct október 
November Nov november 
December Dec december 
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What time is it? – Mennyi az idı? 

It is 6 o’clock. – 6 óra van. 

It is half past 7. – Fél nyolc van. 

It is 10 minutes to 6. – 10 perc múlva 6 óra.  

 

 

Az óra kiolvasása angolul: 

   A nagymutató helyzete: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órák részei:  

  a watch – karóra    a clock - óra 

   

 

past to quarter 

a half past 

(three)  

quarter 

minute – hand 

nagymutató 

hour - hand 

kismutató 

a.m. = ante meridiem: d.e. 

p.m. = post meridiem: d.u. 
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1.4 Is 

 

 

 

Az angolban az „is” kifejezésére több szó áll a rendelkezésünkre: 

 

 

 

, too.        A mondat végére kerül. 

I am a lawyer, too.  – Én is ügyvéd vagyok.  

 

even       a szó elé 

I am even a lawyer.  – Én ügyvéd is vagyok. 

 

as well       a szó mögé 

I am a lawyer as well.  – Én is ügyvéd vagyok. 

 

also       a szó elé 

I am also a lawyer.  - Én ügyvéd is vagyok. 
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1.5 Kérdıszavak, határozók 

 

Kérdıszó Jeletés Határozó Jelentés 

When? Mikor when amikor 

Who? Ki? who aki 

What? Mi? what ami 

Where? Hol? where ahol 

Why? Miért? why amiért 

Where to? Hová?   

What for? Miért? Mi okból?   

Which? Melyik? which amelyik 
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1.6 Összevonások 

 

Az angolban az ’ (aposztróf) valaminek a hiányát jelzi. Össze lehet vonni bizonyos szavakat, 

nyelvtani egységeket a következı módon:  

Példák:  

you are = you’re 

he is = he’s 

    nem szabad összekeverni! 

he has = he’s 

 

he had = he’d 

    nem szabad összekeverni! 

 

he would = he’d 

will not = won’t 

we have = we’ve 
have not = haven’t 
has not = hasn’t 
had not = hadn’t 
do not = don’t 
does not = doesn’t 
are not = aren’t 
is not = isn’t 
 
you had better = you’d better – jobban tennéd, ha 
you would rather – you’d rather - inkább 
 

1.7 Ugye? – Question Tags 

Az állító mondat tartalmának megerısítési célzattal történı kérdésére szolgálnak az ú.n. rövid 

kérdések. A mondatban szerepelt igeragozási mód ellentétes párjával képezzük ıket, és veszı 

után tesszük a mondat végére, mint egy rövidke különálló mondatka. 

Példa:  

I was good, wasn’t I?  Ugye jó voltam? (Tényleg jó voltam?) 

You haven’t got a car, have you? – Ugye nincs autód? 
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2 Az angol nyelvtan alapjai – Basic English Grammar  
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2.1 Kiejtés, ABC, Hangsúly, Intonáció 

 

A kiejtés: 

 

 Az angol szavakat a magyar bető szerinti kiolvasással ellentétes módon másképp 

ejtjük, mint írjuk.  

A helyes kiejtést a hanganyag és az oktató beszédének megfigyelésével lehet elsajátítani. Segítséget nyújthat a 

fonetikus ábécé elsajátítása, de az angol nyelvvel ismerkedık számára eddigi tapasztalataink szerint hatékonyabb 

a kiejtés, hallás utáni ismétlés módszere az írott jelek olvasásánál.  

Néhány érdekes hang kiejtése:  

Írott forma:   Kiejtés: 

th:  

1. eleventh - [ilevönfsz] tizenegyedik - „csúfszik – máfszik” – a nyelv és a felsı 

fogsor hegye által képzett résen át kiengedett zöngétlen sz hang 

2. the  - [dö vagy kihangsúlyozáskor: di] a, az 

r   – az angolban nincs „ropogtatás”! – nyelv elıretolás, felkunkorítás, hátrahúzás 

oo   – [ú] Pl.: room – [rúm] szoba 

ee   – [í] Pl.: see – [szí] látni 

ea  -  [e] Pl.: sea – [szí] tenger 

ou  - [u] Pl.: would – [vud] szeretne valamit csinálni 

És ne feledjük, hogy nem kell minden írott betőt kiolvasni, de minden mondott betőt le kell 

írni! 

 

 

Az angol szavak során képzett hangok puhák, különböznek a magyar kiejtéstıl. 

 

A PTK szabály:  

 

Az angolban a p, t, k hangokat „hehezettel” ejtjük: 

car – [kha:] autó 
teacher – [thícsö] tanár 
kitchen – [khicsön] konyha 
picture – [phikcsö] kép 
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Az angol ABC:  

a -  [ei] 

b – [bí] 

c – [szí] 

d – [dí] 

e – [í] 

f – [ef] 

g – [dzsí] 

h – [éjdzs] 

i – [áj] 

j – [dzséj] 

k – [kéj] 

l – [el] 

m – [em] 

n – [en] 

o – [ó] 

p – [pí] 

q – [kjú] 

r – [ár] 

s – [esz] 

t – [tí]  

u – [jú]   Megjegyzés: Az angolban az „u” hang mássalhangzó, ejtése: [jú] Pl. a university [ı junivörziti] 

v – [ví] 

w – [daböljú] 

x – [ex] 

y – [váj] 

z – [zí] 

 

Ezeket a hangokat sem mindig ugyan így ejtjük ki a szavak 

alkotórészeiként, csak ha betőzzük azokat. Sokat segít, ha az 

angol szavakat és mondatokat a hallott szöveg alapján tükör 

elıtt gyakorolja.  
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A hangsúly: 

 

A magyarban a hangsúlyos szótag a szó elején van. Egy szótagnak tekintjük az egy 

magánhangzót tartalmazó szórészletet.  

Az angolban a hangsúlyos szótag lehet a: 

• szó elején: lib rary - könyvtár 
• szó közepén : example - példa 
• és a szó végén is: result - eredmény 
• és vannak több hangsúlyos szótagot 

tartalmazó szavak is:  
inattention - figyelmetlenség 

A hangsúlyos szótag vastagon szedett és aláhúzott.  

 

Az intonáció: 

Az angol beszéd során kétféle intonációval, hanglejtéssel találkozunk:  

 

1. Ereszkedı hanglejtésselejtjük ki a mondatokat függetlenül attól, hogy kérdı, 

felszólító, tagadó vagy kijelentı-e: (eltérés a magyar nyelvhez képest) 

Angol intonáció   Magyar intonáció 

 

 

Pl.:  I go to school today.      Ma iskolába megyek. 

 

 Do you go to school today?   Mész ma iskolába?  

  

2. Emelkedı hanglejtéssel mondjuk a mondat után kapcsolt rövid kérdést: 

Angol intonáció   Magyar intonáció 

 

 

 

  You are a schoolboy, aren’t you?   Iskolás vagy, nem?  
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2.2 A létige ragozása: to be – lenni 

Állító alak Tagadó alak 

I am én  vagyok I am not én nem vagyok 

You are te vagy You are not te nem vagy 

he is ı van he is not ı nincs / ı nem … 

she is ı van she is not ı nincs / ı nem … 

it is ez van it is not ı nincs / ı nem … 

we are mi vagyunk we are not mi nem vagyunk 

You are ti vagytok You are not ti nem vagytok 

they are ık vannak they are not ık nincsenek / ık nem… 
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2.3 Az angol mondatok képzése  

 

1. Mondatok a létige segítségével: 

képzése:  

kijelentı mondat:  A  Á  T  H   egyenes szórend 

 

   I  am  a schoolboy.  – Iskolás vagyok. 

kérdı mondat:  Á A T H   fordított szórend 

 

   Am  I  a schoolboy? – Iskolás vagyok?  

tagadás:    not: tagadó szócska kerül az ige, segédige után 

   I am not a schoolboy. – Nem vagyok iskolás. 

   érdekesség: Are not I a schoolboy? – Nem vagyok iskolás?  

 

A be ige, létige ragozása:  to be, was/were – lenni (volt) 

 
   jelen tagadása   múlt tagadása 

én I  am  am not   was was not / wasn’t 
te you are  are not / aren’t  were  were not / weren’t 

he 
ı she is is not / isn’t  was  was not / wasn’t  

it 
mi  we are  are not / aren’t  were  were not / weren’t 
ti  you are  are not / aren’t  were  were not / weren’t 
ık  they are  are not / aren’t  were  were not / weren’t 

 

2. ’Van valamije’ típusú mondatok: 

 

to have, had – van valamije 
to have got, had got – van valamije 
 

képzése: 
kijelentı mondat:  
  
  I have a dog. – Van egy kutyám.   

I have got a dog. / I’ve got a dog.– Van egy kutyám. 
kérdı mondat:  

 Do I have a dog?  - Van kutyám?  
 Have you got a dog?  - Van kutyád?  
 

tagadás:  
  I do not have a dog. – Nincs kutyám. 
  I have not got a dog. / I haven’t got a dog. - Nincs kutyám. 



Horizont Oktatási Központ – Kezdı Angol Nyelvtankönyv  Az angol nyelvtan alapjai 

17 / 59 

 

3. Segédigés mondatok: 

képzése:  

kijelentı mondat: 

  I study English. – Angolul tanulok. 

Megjegyzés: Az angol kijelentı mondatba csak akkor írunk segédigét, ha valamit hangsúlyozni 

szeretnénk: Pl.: I do study English. – De igen is én tanulok angolul! 

Felkiáltó jelet pedig csak akkor használ az angol, ha nagyon komoly oka van rá! 

kérdı mondat:  

 segédigével 

  Do you study English? – Angolul tanulsz?   

 

    

   Miért fontos a segédige?  

1. ezzel kérdezünk az igére 
2. csak ezt ragozzuk 

tagadás:   

 segédigével 

  I do not study English. / I don’t  study English. – Nem tanulok Angolul.  

 

A do ige, segédige ragozása:  to do, did – tenni, tett (segédigeként nem fordítjuk!) 

 

   jelen tagadása   múlt tagadása 
én I  do  do not/don’t  did did not / didn’t 
te you do  do not/don’t  did  did not / didn’t 

he 
ı she does does not/doesn’t  did  did not / didn’t  

it 
mi we  do  do not/don’t  did  did not / didn’t 
ti you  do  do not/don’t  did  did not / didn’t 
ık they  do  do not/don’t  did  did not / didn’t 

 

  A segédigés kérdımondat elemei, szórendje:  

    

     Állítmány 

   igei rész    névszói rész 

    

 Kérdıszó segédige  Alany  ige Tárgy, Határozók 
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2.4 Egyes szám, többes szám 

 

egyes számú fınév elé a, an határozatlan névelıt rakunk 

a többes számú fınév elé nem rakunk határozatlan névelıt, de egy s bető a többes szám jele a 

fınév után írva 

pl.: an apple – egy alma     - apples  - almák 

 

Megjegyzés: vannak bizonyos rendhagyó fınevek, aminek a többes számát meg kell tanulni, 

képezni nem lehet. 

 

2.5 Alapvetı angol rendhagyó fınevek többes száma (Válogatás) 

Egyes szám Többes szám magyar jelentés 
brother brethren (vallási értelemben) fiútestvér 
calf calves borjú 
child children gyerek 
elf elves manó 
foot feet láb 
goose geese liba 
half halves fél 
knife knives kés 
leaf leaves falevél 
life lives élet 
loaf loaves cipó 
louse lice tető 
man men ember 
mouse mice egér 
ox oxen ökör 
scarf scarves sál 
self selves maga 
sheaf sheaves kéve 
shelf shelves polc 
thief thieves tolvaj 
tooth teeth fog 
wife wives feleség 
wolf wolves farkas 
woman women nı 
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2.6  This, These, That , Those: Mutató szók 

 

 

  that – az      those - azok 

 

 

That is a book. - Az egy könyv.   Those are books. – Azok könyvek. 

 

 

 

 

 

 

      

   this – ez    these – ezek 

 This is a book. Ez egy könyv.   These are books. – Ezek könyvek.  
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2.7 There is / There are  

Van  Vannak 

 

 

Állító      Kérdı      Tagadó 

 

Egyes szám: 

There is a table in the room.   Is there a table in the roon?   There is no table in the room. 

            There are no tables in the room.  

            There are not any tables in the room. 

Van egy asztal a szobában.   Van asztal a szobában?    Nincs asztal a szobában.  

 

 

 

Többes szám: 

There are some chairs in the room.  Are there any chairs in the room?   There is no chair in the room. 

            There are no chairs in the room.  

            There are not any chairs in the room. 

Van néhány szék a szobában.   Van szék a szobában?    Nincs szék a szobában. 

 

 



Horizont Oktatási Központ – Kezdı Angol Nyelvtankönyv  Az angol nyelvtan alapjai 

21 / 59 

2.8 Személyes-, Birtokos- és Mutató Névmások 

 

 

Birtokos névmások Mutató névmások Személyes 

névmások Tárgyas birtokos Tárgyatlan birtokos  

én I az én …-m my 
enyé

m 
 mine engem me 

te you a te …-d your tied  yours téged you 

he his his (one) him 

she her hers her ı 

it 

az ı …-e 

its 

övé  

its (one) 

ıt 

it 

mi we a mi …-ünk our 
mie

nk 
 ours minket us 

ti you a ti …-etek your 
tiete

k 
 yours titeket you 

ık they az ı …-ik their 

+ tárgy! 

övék  theirs ıket them 

 

 

What is this? This is my flower. This is mine.  – Mi ez? Ez az én virágom. Ez az enyém. 

What is this? This is your flower. This is yours. – Mi ez? Ez a te virágod. Ez a tiéd. 

What is this? This is his flower. This is his one. – Mi ez? Ez az ı virága. Ez az övé. 

What is this? This is her flower. This is hers. – Mi ez? Ez az ı virága. Ez az övé. 

What is this? This is its flower. This is its one. – Mi ez? Ez az ı virága. Ez az övé. 

What is this? This is our flower. This is ours. – Mi ez? Ez a mi virágunk. Ez a miénk. 

What is this? This is your flower. This is yours. – Mi ez? Ez a ti virágotok. Ez a tietek. 

What is this? This is their flower. This is theirs. – Mi ez? Ez az ı viráguk. Ez az övék. 
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2.9 Birtok 

A birtoklás kifejezése az angolban:  

 

1. to have, have got– valakinek van valamije 

 

2. birtokos névmások használatával 

 

3. ’s : személy bitroka: 

 

 

Képzése:  birtokos ’s birtok 

 

  Jancsi’s car – Jancsi autója 

 

Megjegyzés: ha a név s – re végzódik, akkor csak ’ 

  Kis’ name – Kis neve 

 

4.  of : tárgyak birtoka 

 

 

Képzése:  birtok of birtokos 

 

  the colour of the car – az autó színe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horizont Oktatási Központ – Kezdı Angol Nyelvtankönyv  Az angol nyelvtan alapjai 

23 / 59 

 

2.10 Segédigék 

 

Angol Magyar Megjegyzés 

do tenni, csinálni általános segédige, akkor nem 

fordítjuk 

can tud, képes valamit csinálni  

to be able to tud, képes valamit csinálni  

must kell, muszáj valamit csinálni  

to have to kell valamit csinálni  

need to szükséges valamit csinálni  

would like to szeretne tenni valamit  

want to akar  

 

Példamondatok: 

 

I can drive.    I can not drive.     Can I drive?  

Tudok vezetni.    Nem tudok vezetni.    Tudok vezetni?  

 

I am able to do the work.  I am not able to do the work.   Am I able to do the work?  

Meg tudom csinálni a munkát. Nem vagyok képes megcsinálni a munkát.  Meg tudom csinálni a munkát?  

 

I must go home.    I must not go home.    Must I go home?  

Haza kell mennem.   Nem mehetek haza.    Haza kell mennem? 

 

I have to  go home.   I do not have to  go home.   Do I have to  go home?  

Haza kell mennem.   Nem mehetek haza.    Haza kell mennem? 

 

I need to eat something.   I do not need to eat anything.   Do I need to eat anything?  

Ennem kell valamit.   Nem kell ennem semmit.    Ennem kell valamit? 

 

I would like to go home.   I do not want to go home.   Do I have to go home?  

Haza szeretnék menni.   Nem akarok haza menni.    Haza kell mennem? 
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2.11  Valami, valamit (some/any) 

 

Állítás   Tagadás  Kérdés 

 

Something   anything    valami 

 

Some    any     néhány 

 

Many    any     sok 
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2.12  Igeidık: A múlt igeidıi 

1. Egyszerő múlt: Simple Past 
 
Képzése V2 

Használata A múltban egy adott idıben történt valami, és az be is fejezıdött. A mesék, elbeszélések 
igeideje. 

Jellemzı idıhatározó szavai once upon a time – egyszer volt, hol nem volt, ago - óta, last week – múlt héten, last year - 
tavaly, last month – múlt hónapban, last …, yesterday - tegnap, the day before yesterday - 
tegnapelıtt 

Példa Shakespeare wrote a lot of novels.  – Shakespeare sok novellát írt.  

 
2. Folyamatos múlt: Past Continuous 
 
Képzése was 

              + G 
were 

Használata A múltban egy adott idıintervallumban folyamatosan történt valami, és be is fejezıdött. 

Jellemzı idıhatározó szavai between 5 and 6 – 5 és 6 között, while - amíg, when the bell rang – mikor csengettek, 
from 5 to six – 5-tıl 6-ig, all night – egész éjjel, all…, 

Példa When you entered the room, I was doing the washing up. – Amikor beléptél a szobába, 
éppen mosogattam.  

 
3. Elbeszélı múlt, Pletykás igeidı: Present Perfect 
 
Képzése have 

              + V3 

has 
Használata A múltban történt valami, ami még most is tart, vagy hatással van a jelenre.  

Jellemzı idıhatározó szavai Ever - valaha, never - soha, already - már, yet - eddig, for (+idıtartam) - óta, since 
(+idıpont) - óta 

Példa Have you ever been to India?  No, I have never been there yet. – Voltál már valaha 
Indiában? Nem, még soha. 
I have broken my leg, so I can not go to work. -Eltörtem a lábamat, ezért nem tudok 
dolgozni menni. 

 
4. Folyamatos elbeszélı múlt, Folyamatos pletykás igeidı: Present Perfect Continuous 
 
Képzése have 

              + been + G 

has 
Használata A múltban egy adott idıintervallumban folyamatosan történt valami, ami még most is tart, 

vagy hatással van a jelenre. Érzelmi többlettel rendelkezı mondatok! 
Jellemzı idıhatározó szavai Ever - valaha, never - soha, already - már, yet - eddig, for (+idıtartam) - óta, since 

(+idıpont) - óta 
Példa I have been waiting for you here for 2 hours.  – Már két órája itt várok rád, hol a túróban 

voltál?  
 
5. Régmúlt: Past Perfect 
 
Képzése Had + V3 

Használata A múltban történt két dolog, és az egyik hamarabb volt, mint a másik.  

Jellemzı idıhatározó szavai Before - mielıtt, after - miután, by the time - mire 

Példa I had done the shopping before I met Misi. – Bevásároltam mielıtt Misivel találkoztam. 

 
6. Folyamatos Régmúlt: Past Perfect Continuous 
 
Képzése Had + been + G 

Használata A múltban történt két dolog, és az egyik még mindig tartott, mikor a másik elkezdıdött.  

Jellemzı idıhatározó szavai Before - mielıtt, after - miután, by the time – mire (last – az utolsó…) 

Példa Last year I had been doing my 3rd semester at the university. – Tavaly a harmadik 
szemeszteremet végeztem az egyetemen. 
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2.13 Igeidık: A jelen igeidıi 

 
7. Egyszerő jelen: Simple Present 
 
Képzése V ,  E/3= V+ s 

Használata Jelen idejő általános cselekvések kifejezésére, alapigazságok, szokások megjelenítésére 
használjuk. 

Jellemzı idıhatározó szavai Usually - általában, never - soha, always - mindig, sometimes - néha, generally - 
általánosan 

Példa Trees turn to green in spring. – A fák zöldbe borulnak tavasszal.   

 
8. Folyamatos jelen: Present Continuous 
 
Képzése am 

are           + G 
 is             

Használata Éppen most történik valami. 

Jellemzı idıhatározó szavai Now - most, currently - most, all day – egész nap, all …. – egész … 

Példa I am reading my English notes now. – Az angol jegyzeteimet olvasom éppen. 
 
Érdekesség:  
Always + present continuous = bosszantó dolog 
 
She is always complaining. – Állandóan panaszkodik, és ezzel már az agyamra megy. 
 

 
 
És itt van egy kis déjavu: Ez a két igeidı jelentését és használatát tekintve hibrid igeidı, így éppúgy tartozik a múlt igeidıi 
közé, mint a jelenhez.  
 
Elbeszélı múlt, Pletykás igeidı: Present Perfect 
 
Képzése have 

              + V3 

has 
Használata A múltban történt valami, ami még most is tart, vagy hatással van a jelenre.  

Jellemzı idıhatározó szavai Ever - valaha, never - soha, already - már, yet - eddig, for (+idıtartam) - óta, since 
(+idıpont) - óta 

Példa Have you ever been to India?  No, I have never been there yet. – Voltál már valaha 
Indiában? Nem, még soha. 
I have broken my leg, so I can not go to work. -Eltörtem a lábamat, ezért nem tudok 
dolgozni menni. 

 
Folyamatos elbeszélı múlt, Folyamatos pletykás igeidı: Present Perfect Continuous 
 
Képzése have 

              + been + G 

has 
Használata A múltban egy adott idıintervallumban folyamatosan történt valami, ami még most is tart, 

vagy hatással van a jelenre. Érzelmi többlettel rendelkezı mondatok! 
Jellemzı idıhatározó szavai Ever - valaha, never - soha, already - már, yet - eddig, for (+idıtartam) - óta, since 

(+idıpont) - óta 
Példa I have been waiting for you here for 2 hours.  – Már két órája itt várok rád, hol a túróban 

voltál?  
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2.14  Igeidık: A jövı igeidıi 

9. to be going toBiztos Jövı 
 
Képzése To be going to + V 

Használata A jövıben biztosan (100%) bekövetkezı események kifejezésére. 

Jellemzı idıhatározó szavai Tomorrow - holnap, next week –jövı héten, next year - jövıre, next … - a következı …, 
the day after tomorrow - holnapután, when + egyszerő jelen - amikor 

Példa I am going to visit my friend at the weekend. – Hétvégén meg fogom látogatni a 
barátomat.    

 
10. Present continuous + idıhatározószó 
 
Képzése am 

are           + G 
 is             

Használata A jövıben (80%) bekövetkezı események kifejezésére. 

Jellemzı idıhatározó szavai Tomorrow - holnap, next week –jövı héten, next year - jövıre, next … - a következı …, 
the day after tomorrow - holnapután, when + egyszerő jelen - amikor 

Példa I am visiting my uncle next week. – A jövı héten meglátogatom a nagybátyámat. 

 
11. Egyszerő jövı: Simple Future 
 
Képzése will 

               + V 
shall                                                 shall: E/1, T/1, kérdı mondatban 

Használata A jövıben (80%) bekövetkezı események kifejezésére. 

Jellemzı idıhatározó szavai Tomorrow - holnap, next week –jövı héten, next year - jövıre, next … - a következı …, 
the day after tomorrow - holnapután, when + egyszerő jelen - amikor 

Példa We will visit  my uncle next week. – A jövı héten meglátogatjuk a nagybátyámat 

 
12. Folyamatos jövı: Future Continuous 
 
Képzése will 

                + be + G 
shall                                               will not = won’t 

Használata A jövıben egy adott idıintervallumban folyamatosan fog történni valami. 

Jellemzı idıhatározó szavai Tomorrow between 5 and 6 – holnap 5 és 6 között, all day tomorrow – holnap egész nap, 
all night – egész éjjel, all…,  

Példa You will be doing your English homework all night.. – Egész éjjel az angol házidat fogod 
csinálni. 

 
13. Múlt a jövıben: Future Perfect 
 
Képzése will 

                have+ V3 

shall 
Használata A jövıben lesz két cselekvés, és az egyik hamarabb lesz, mint a hásik. 

Jellemzı idıhatározó szavai Before - mielıtt, after - miután, by the time - mire 

Példa By the time you arrive, I will have prepared the dinner. – Mire megérkezel, már rég 
megfızöm a vacsorát.  

 
13. Folyamatos, múlt a jövıben: Future Perfect Continuous 
 
Képzése will 

                have+ been + G 

shall 
Használata A jövıben lesz két cselekvés, és az egyik még mindig tart majd, mikor a másik 

elkezdıdik. 
Jellemzı idıhatározó szavai Before - mielıtt, after - miután, by the time - mire 

Példa She will have been studying English for 5 years next year. – Jövıre már 5 éve lesz, hogy 
angolul tanul..  
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2.15 Az Angol Igeidık Összefoglaló Táblázata 

Future Perfect / Múlt a Jöv ıben    Future Perfect Continuous / Folyamatos Múlt a Jöv ıben 

  shall, will + have + V3      shall, will + have + been + G   

           

           

Simple Future / Egyszer ő Jövı    Future Continuous / Folyamatos Jöv ı   

  shall, will + V      shall, will + be + G     

           

to be going to / fog vmit csinálni    Present Continuous + id ıhatározószó / fog vmit vmikor csinálni 

           

 A
 J

öv
ı

 Ig
ei

d
ı

i 

           

Simple Present / Egyszer ő Jelen    Present Continuous / Folyamatos Jelen   

  E/3 + s        to be + G       

           

           

 

 A
 J

el
en

 Ig
ei

d
ı

i 

Present Perfect / Elbeszél ı idı 

 

Present perfect Continuous / Folyamatos Elbeszél ı Idı 

  have, has + V3      have, has + been + G     

           

Simple Past/ Egyszer ő Múlt    Past Continuous / Folyamatos Múlt     

  V2        was, were + G     

           

Past Perfect / Régmúlt      Past perfect Continuous / Folyamatos Régmúlt   A
 M

úl
t I

ge
id
ı

i 

  had + V3         had + been + G     
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2.16 Alapvetı angol rendhagyó igék igealakjai (Válogatás) 

Present  Simple Past Perfect magyar jelentés 
to babysit babysat babysat gyermekre vigyázni 
to be  was been lenni (létige) 
to beat beat beaten ütni 
to become became become vállni vmivé 
to begin began begun kezdıdni 
to blow blew blown fújni 
to break broke broken eltörni vmit 
to bring brought brought hozni 
to build built built építeni 
to buy bought bought venni 
to catch caught caught elkapni 
to choose chose choosen választani 
to come came come jönni 
to cost cost cost kerül valamibe 
to cut cut cut vágni 
to do  did done tenni , csinálni vmit 
to draw drew drawn rajzolni 
to dream dreamed dream álmodni 
to dream dreamt dreamt  
to drink drank drunk inni 
to drive drove driven vezetni (autót) 
to eat ate eaten enni 
to fall fell fallen leesni 
to feed fed fed etetni 
to feel felt felt érezni 
to fight  fought fought harcolni 
to find found found találni 
to fly flew flown repülni 
to forget forgot forgotten elfelejteni 
to get got got megszerezni valamit 
to give gave given adni 
to go  went gone menni 
to grow grew grown nıni 
to hang hung hung lógni 
to have had had van valamije, birtokolni valamit 
to hear heard heard hallani 
to hide hid hidden elrejtızni 
to hit hit hit megütni 
to hold held held megfogni valamit kézzel, kézben tartani vmit 
to hurt hurt hurt megbántani, bántani 
to keep kept kept tartani vmit 
to know knew known tudni 
to learn learnt learnt megtanulni valamit 
to leave left left elhagyni vmit 
to lend lent lent kölcsönadni vmit 
to let let let hagyni 
to lie lay lain feküdni 
to lose lost lost elveszíteni vmit 
to make made made készíteni, elkészíteni 
to mean ment ment vmit jelent 



Horizont Oktatási Központ – Kezdı Angol Nyelvtankönyv  Az angol nyelvtan alapjai 

30 / 59 

to meet met met találkozni vkivel 
to pay paid paid fizetni 
to put put put rakni, tenni 
to read read read olvasni 
to ride rode ridden lovagolni, biciklizni 
to ring rang rung csengeni 
to rise rose risen felkel (a Nap) 
to run ran  run futni 
to say said said mondani 
to see saw seen látni 
to sell sold sold eladni 
to send sent sent elküldeni 
to set set set tenni, kiválasztani 
to shake shook shaken rázni 
to shine shone shone süt (a Nap) 
to show showed shown megmutatni 
to shut shut shut lıni 
to sing sang sung énekelni 
to sink sank sunk elsüllyedni 
to sit sat sat ülni 
to sleep slept slept aludni 
to speak spoke spoken beszélni 
to spell spelled spelled betőzni 
to spell spelt spelt  
to spend spent spent elkölteni (pénzt) , eltölteni (idıt) 
to spill spilt spilt kiömlik 
to stand stood stood állni 
to steal stole stolen ellopni vmit 
to swim swam swum úszni 
to take took tooken (kézbe) venni 
to teach taught taught tanítani 
to tear tore torn elszakítani, eltépni 
to tell told told mondani 
to think thought thought gondolni 
to throw threw thrown eldobni 
to understand understood understood megérteni 
to wake up woke up woken up felkelni 
to wear wore worn viselni (ruhát) 
to win won won nyerni, megnyerni vmit 
to write wrote written írni 
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2.17 Alapvetı angol nem rendhagyó igék igealakjai (Válogatás)  

Present  Simple Past Perfect magyar jelentés 
to brighten brightened brightened világosítani 
to change changed changed változtatni 
to chew chewed chewed megrágni 
to clean cleaned cleaned tisztítani 
to close closed cosed becsukni 
to cook cooked cooked fızni 
to count counted counted számolni 
to create created created megalkotni 
to dance danced danced táncolni 
to delete deleted deleted kitörölni 
to deliver delivered delivered kiszállítani 
to describe described described körülírni 
to diminish diminished diminished csökkenteni 
to elect elected elected választáson választani 
to enjoy enjoyed enjoyed élvezni 
to enter entered entered belépni 
to erase erased erased kiradírozni 
to guide guided guided eligazítani 
to invite invited invited meghívni 
to jump jumped jumped ugrani 
to knock knocked knocked kopogni 
to like liked liked szeretni 
to listen listened listened hallgatni 
to lock locked locked lezárni, lelakatolni 
to look looked looked nézni 
to look for looked for looked for keresni 
to look out looked out looked out vigyázni 
to love loved loved szerelemmel szeretni, imádni 
to move moved moved mozogni 
to open opened opened kinyitni 
to paint painted painted festeni 
to point pointed pointed rámutatni 
to post posted posted postán feladni 
to prepare prepared prepared elkészíteni 
to prescribe prescribed prescribed receptet felírni 
to press pressed pressed megnyomni 
to push pushed pushed megnyomni 
to remove removed removed levenni 
to search searched searched keresni 
to select selected selected kiválasztani 
to shout shouted shouted kiálltani 
to show showed showed megmutatni 
to smell smelled smelled kiszagolni 
to stop stopped stopped megállni, abbahagyni 
to talk talked talked beszélgetni 
to transport transported transported szállítani 
to travel travelled travelled utazni 
to view viewed viewed nézni, megmutatni 
to whisper whispered whispered suttogni 
to widen widened widened kitárni 
to work worked worked dolgozni 
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2.18  Felszólító Mód 

 

 

1.  A felszólító mondatok általános képzése: Alany  + Inf  

Go home! – Menj haza! Menjetek haza! 

Don’t go home! – Nem menj haza! 

 

 

2. Let us = Let’s .... + Inf 

Let’s go home! – Menjünk haza! 

Let’s not go home! – Ne menjünk haza! 

 

3. Itt az ideje.... 

 

I is time  

 Ideje, hogy... 

It is high time 

 Itt az ideje, hogy... 

It is about time 

Lassan itt az ideje, hogy...  

 

 

 

 

 to go home. 

 ... hazamenjünk. (a hazamenésnek) 

 (ha nincs alany) 

 

the children went home. 

 ... a gyerekek hazamenjenek. 

 (ha van alany) 
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2.19  A szenvedı szerkezet – Passzív 

 

 

 

Képzése:    

 

 

Szabály: Az aktív mondat tárgya lesz a passzív mondat alanya. 

 

 

  

Aktív mondat:    I   w r i t e     t h e   l e t t e r. 

 

Passzív mondat:   T h e   l e t t e r   i s w r i t t e n by me. 

 

Magyartalan fordítással:  A levél 

      Van megírva 

        Valaki által 

 

Helyes fordítása általános alannyal:  

 

    A levelet megírják.  

 

 

to be + V3 
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2.20  Melléknevek fokozása  

 

      Alapfok Középfok Fels ıfok 

    Positive Comparative Superlative 

        

1.  Rendhagyó     

        

    sajnos meg kell tanulni minden alakot   

        

2. Nem rendhagyó    

  
2. 
a Rövid melléknév (max. 2 szótag)   

        

    Adj. Adj. + er the Adj. + est 

        

  
2. 
b Hosszú melléknév (min. 3 szótag)   

        

    Adj. more Adj. the most Adj.  

            
 

Fontos ifejezések:  

 

than – mint, különbségtevı összehasonlításkor (Z is taller than K. – Z magasabb, mint K.) 
as, as – mint, állító mondatban, egyenrangú összehasonlításkor (Z is as clever as K. – Z olyan 
okos, mint K.) 
so, as – mint, tagadó mondatban, egyenrangú összehasonlításkor (Z is not so creative as K. – 
Z nem olyan kreatív, mint K. ) 
like – mint, hasinlításkor (K works at home like me) 
 

Figyelem! 

He worked like a slave. (nagyon keményen dolgozott) 
He worked as a slave. (rabszolga volt) 

 

Minél inkább, annál jobb:  

the + középfok the + középfok 

The bigger the better. 
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2.21 Alapvetı Angol Melléknevek Fokozott Alakjai 

 

Alapvet ı Angol Rendhagyó Melléknevek Fokozott Alakjai (Válo gatás) 
Határozószó Jelentés Melléknév Jelentés Középfok Fe lsıfok 
badly rosszul bad rossz worse the worst 
  ill beteg worse the worst 
well jól good jó better the best 
well jól well egészséges better the best 
far mesze far messzi farther / further the farthest / the furthest 
late késın late késı later / the latter the latest / the last 
near közeli near közeli nearer the nearest /next 
old öreg old öreg older / elder the oldest / the eldest 
 

Alapfok Középfok Fels ıfok Magyar jelentés 
bad worse the worst rossz 
badly worse the worst rosszul 
good better the best jó 
well better the best jól, egésszéges 
far farther  the farthest messzi 
far further the furthest további 
late later / the latter the latest / the last késı 
near nearer the nearest / the next közel 
old older the oldest öreg 
old elder the eldest idısebb 
many more the most sok (megszámlálható) 
much more the most sok (megszámlálhatatlan) 
few fewer the fewest kevés (megszámlálható) 

little less the least 
kevés 
(megszámlálhatatlan) 

big bigger the biggest nagy 
pretty prettier the prettiest gyönyörő 

new newer 
the newest (the brand 
new) új 

interesting more interesting the most interesting érdekes 
stupid more stupid / stupider the most stupid / stupidest hülye 

busy more busy / busier 
the most busy / the 
busiest elfoglalt 

distant more distant the most distant távoli 
ugly uglier the ugliest csúnya 
long longer the longest hosszú 
innocent more innocent the most innocent ártatlan 
heavy heavier the heaviest nehéz 
beautiful more beautiful the most beautiful szép 
expensive more expensive the most expensive drága 
cheap cheaper the cheapest olcsó 
dark darker the darkest sötét 
useful more useful the most useful hasznos 
brave braver the bravest bátor 
bright brighter the brightest fényes 
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2.22 A feltételes mellékmondatok fajtái 

 
 Fımondat : Eredmény Mellékmondat : Feltétel 
I. Valószínő 
(Jövı idı) 
reális feltételes 

shall 
                + V 
will 

 
if  + Simple Present 

II. Lehetséges 
(Jelen idı) 
irreális feltételes 

should 
                + V 
would 

 
if  + Simple Past 

III. Lehetett volna 
(Múlt idı) 
irreális feltételes 

should 
                + have +  V3 
would 

 
if  + Past Perfect 

IV. Mindig always + Simple Present if  + Simple Present 
 
Különleges alkalmazások:  IF + Jövı idı     helyesírás: feltétel, eredmény ill. eredmény feltétel (, nélkül!) 
  

if + should; happen to Ha netalántán véletlenül… 
if + would Ha lennél olyan szíves és kedves és … 

 
Kívánságok: Bárcsak: I wish, if only 
1. na, ne, ná, né  Simple Past 
2. na, ne, ná, né + idıhatározószó  would + V 
3. volna (múlt idı) Past Perfect 
4. tudna csinálni vmit  could + V 
5. tudott volna  could have + V3 
 

 

 

 

 

If pótlók, kifejezések:  

 

� If + not = unless 
� Supposing (that) = feltéve, hogy… 
� Whether or not = ha igen, ha nem… 
� In case = abban az esetben, ha (kerüljük) 
� Even if = még akkor is 
� As if / as though = mintha, hogy 
� What if ? = mi van, ha…? 
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2.23 Mőveltetés 

 

A
 

Bérmunka : have , get        

    have / get tárgy V3     

   I get my shoes heeled . Megsarkaltatom a cipımet. 

B
 

Noszogatás         

  1  make személy V     

   The teacher made them work harder. A tanár szorgalmasabb munkára fogta ıket. 

           

  2  get személy Inf.     

   She got me to buy a new hat. Új kalapot vetetett velem.  

           

C
 

Egyéb (ok - okozati viszonyt kifejezı helyzetek)       

  1 "megnevettetett"        

    make tárgy (általában személy) V     

   He makes me laugh . Megnevettet.  

  2 "beindít"        

    get/start/set tárgy(általában dolog) G / V3     

   I can't get/start/set the cat going . Nem tudom beindítani az autót. 

  3 "tudat"        

    let tárgy (általában személy) V     

   Please let me know it. Kérlek tudasd velem.  

  4 "énektanár"        

    have tárgy (általában személy) G     

   The singing teacher had everybody  singing in a minute. Az énektanár elérte, hogy egy percen belül 

  5 Egyebek     mindenki énekelt.  

    cause - okoz, késztet      

   The loud cry caused them to come to a halt.  A hangos kiálltás megállásra késztette ıket.   

    keep - kivált vmit      

   I kept them waiting in the hall.  Megvárakoztattam ıket az elıszobában.   

    set - ejt       

   His reaction set me thinking.  Reagálása gondolkodóba ejtett.    

  6 látszólagos mőveltetés - a zsebmetszı típus      

   Hugo had his pocket picked .    
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3 Ragozási segédletek – Conjugation Aids 
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3.1  Have, have got  

to have van valamije 

to have got van valamije 

Állító alak – Egyszerő jelen 

I have a cat. I have got a cat. Van egy macskám. 

You have a cat. You have got a cat. Van egy macskád. 

He has a cat. He has got a cat. 

She has a cat. She has got a cat. 

It has a cat. It has got a cat. 

Van egy macskája. 

We have a cat. We have got a cat. Van egy macskánk. 

You have a cat. You have got a cat. Van egy macskátok. 

They have a cat. They have got a cat.  Van egy macskájuk.  

Kérdı alak– Egyszerő jelen 

Do I have a cat? Have I got a cat? Van egy macskám? 

Do You have a cat? Have You got a cat? Van egy macskád? 

Does he have a cat? Has he got a cat? 

Does she have a cat? Has she got a cat? 

Does it have a cat? Has it got a cat? 

Van egy macskája? 

Do we have a cat? Have we got a cat? Van egy macskánk? 

Do you have a cat? Have You got a cat? Van egy macskátok? 

Do they have a cat? Have they got a cat? Van egy macskájuk? 

Tagadó alak– Egyszerő jelen 

I do not have a cat. I have not got a cat. Nincs macskám. 

You do not have a cat. You have not got a cat. Nincs macskád. 

He does not have a cat. He has not got a cat. 

She does not have a cat. She has not got a cat. 

It does not have a cat. It has not got a cat. 

Nincs macskája. 

We do not have a cat. We have not got a cat. Nincs macskánk. 

You do not have a cat. You have not got a cat. Nincs macskátok. 

They do not have a cat. They have not got a cat.  Nincs macskájuk.  
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3.2 Egyszerő Jelen 

Létigés mondat to have got to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I am succesful. Sikeres vagyok. E/1 I have got a cat. I have a cat. Van egy macskám. E/1 I write a letter. Levelet írok.
E/2 You are succesful. Sikeres vagy. E/2 You have got a cat. You have a cat. Van egy macskád. E/2 You write a letter. Levelet  írsz. 

He is succesful. Sikeres. He has got a cat. He has a cat. Van egy macskája. He writes a letter. Levelet ír.
E/3 She is succesful. Sikeres. E/3 She has got a cat. She has a cat. Van egy macskája. E/3 She writes a letter. Levelet ír.

It is succesful. Sikeres. It has got a cat. It has a cat. Van egy macskája. It writes a letter. Levelet ír.
T/1 We are succesful. Sikeresek vagyunk. T/1 We have got a cat. We have a cat. Van egy macskánk. T/1 We write a letter. Levelet írunk.
T/2 You are succesful. Sikeresek vagytok. T/2 You have got a cat. You have a cat. Van egy macskátok. T/2 You write a letter. Levelet írtok.
T/3 They are succesful. Sikeresek. T/3 They have got a cat. They have a cat. Van egy macskájuk. T/3 They write a letter. Levelet írnak.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I am not succesful. Nem vagyok sikeres. E/1 I have not got a cat. I do not have a cat. Nincs macskám. E/1 I do not write a letter. Nem írok levelet.
E/2 You are not succesful. Nem vagy sikeres. E/2 You have not got a cat. You do not have a cat. Nincs macskád. E/2 You do not write a letter. Nem írsz levelet.

He is not succesful. Nem sikeres. He has not got a cat. He does not have a cat. Nincs macskája. He does not write a letter. Nem ír levelet.
E/3 She is not succesful. Nem sikeres. E/3 She has not got a cat. She does not have a cat. Nincs macskája. E/3 She does not write a letter. Nem ír levelet.

It is not succesful. Nem sikeres. It has not got a cat. It does not have a cat. Nincs macskája. It does not write a letter. Nem ír levelet.
T/1 We are not succesful. Nem vagyunk sikeresek. T/1 We have not got a cat. We do not have a cat. Nincs macskánk. T/1 We do not write a letter. Nem írunk levelet.
T/2 You are not succesful. Nem vagytok sikeresek. T/2 You have not got a cat. You do not have a cat. Nincs macskátok. T/2 You do not write a letter. Nem írtok levelet.
T/3 They are not succesful. Nem sikeresek. T/3 They have not got a cat. They do not have a cat.Nincs macskájuk. T/3 They do not write a letter. Nem írnak levelet.

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Am I   succesful? Sikeres vagyok? E/1 Have I got a cat? Do I have a cat? Van egy macskám? E/1 Do I write a letter? Levelet írok?
E/2 Are you succesful? Sikeres vagy? E/2 Have You got a cat? Do You have a cat? Van egy macskád? E/2 Do you write a letter? Levelet  írsz? 

Is he succesful? Sikeres? Has he got a cat? Does he have a cat? Van egy macskája? Does he write a letter? Levelet ír?
E/3 Is she succesful? Sikeres? E/3 Has she got a cat? Does she have a cat?Van egy macskája? E/3 Does she write a letter? Levelet ír?

Is it succesful? Sikeres? Has it got a cat? Does it have a cat? Van egy macskája? Does it write a letter? Levelet ír?
T/1 Are we succesful? Sikeresek vagyunk? T/1 Have we got a cat? Do we have a cat? Van egy macskánk? T/1 Do we write a letter? Levelet írunk?
T/2 Are you succesful? Sikeresek vagytok? T/2 Have You got a cat? Do you have a cat? Van egy macskátok? T/2 Do you write a letter? Levelet írtok?
T/3 Are they succesful? Sikeresek? T/3 Have they got a cat? Do they have a cat? Van egy macskájuk? T/3 Do they write a letter? Levelet írnak?  
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3.3 Folyamatos Jelen      

        

Használata:       
A folyamatos jelen azt mutatja meg, hogy épp ebben a pillanatban mit csinálunk, vagy mi történik.  
        

Képzése:    to be + G  
G=Gerund, az ige ing-es 
változata 

      to be= létige, jelentése lenni 
        
 példa:        
  állító alak      
   E/1 I am  
   E/2 You are  
   E/3 He  
   E/4 She  
   E/5 It 

is 
 

   T/1 We  
   T/2 You  
   T/3 They 

are 

reading. 

 

  tagadó alak     
   E/1 I am 
   E/2 You are 
   E/3 He 
   E/4 She 
   E/5 It 

is 

   T/1 We 
   T/2 You 
   T/3 They 

are 

not reading. 

  kérdı alak     
   E/1 Am I 
   E/2 Are you 
   E/3 he 
   E/4 she 
   E/5 

Is 
it 

   T/1 we 
   T/2 you 
   T/3 

Are 
they 

reading?   

        
Jellemz ı idıhatározószói:       
        
 now - most      
 currently - jelenleg      
 just - éppen      
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3.4 Egyszerő Múlt 

Létigés mondat to have got to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I was succesful. Sikeres voltam. E/1 I had got a cat. I had a cat. Volt macskám. E/1 I wrote a letter. Levelet írtam.
E/2 You were succesful. Sikeres voltál. E/2 You had got a cat. You had a cat. Volt macskád. E/2 You wrote a letter. Levelet  írtál.

He was succesful. Sikeres volt. He had got a cat. He had a cat. Volt macskája. He wrote a letter. Levelet írt.
E/3 She was succesful. Sikeres volt.. E/3 She had got a cat. She had a cat. Volt macskája. E/3 She wrote a letter. Levelet írt.

It was succesful. Sikeres volt.. It had got a cat. It had a cat. Volt macskája. It wrote a letter. Levelet írt.
T/1 We were succesful. Sikeresek voltunk. T/1 We had got a cat. We had a cat. Volt  macskánk. T/1 We wrote a letter. Levelet írtunk.
T/2 You were succesful. Sikeresek voltatok. T/2 You had got a cat. You had a cat. Volt macskátok. T/2 You wrote a letter. Levelet írtatok.
T/3 They were succesful. Sikeresek voltak. T/3 They had got a cat. They had a cat. Volt  macskájuk. T/3 They wrote a letter. Levelet írtak.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I was not succesful. Nem voltam sikeres. E/1 I had not got a cat. I did not have a cat. Nem volt macskám. E/1 I did not write a letter. Nem írtam levelet.
E/2 You were not succesful. Nem voltál sikeres. E/2 You had not got a cat. You did not have a cat.Nem volt macskád. E/2 You did not write a letter. Nem írtál levelet.

He was not succesful. Nem volt sikeres. He had not got a cat. He did not have a cat. Nem volt macskája. He did not write a letter. Nem írt levelet.
E/3 She was not succesful. Nem volt sikeres. E/3 She had not got a cat. She did not have a cat. Nem volt macskája. E/3 She did not write a letter. Nem írt levelet.

It was not succesful. Nem volt sikeres. It had not got a cat. It did not have a cat. Nem volt macskája. It did not write a letter. Nem írt levelet.
T/1 We  were not succesful. Nem voltunk sikeresek. T/1 We had not got a cat. We did not have a cat.Nem volt  macskánk. T/1 We did not write a letter. Nem írtunk levelet.
T/2 You  were not succesful. Nem voltatok sikeresek. T/2 You had not got a cat. You did not have a cat.Nem volt macskátok. T/2 You did not write a letter. Nem írtatok levelet.
T/3 They  were not succesful. Nem voltak sikeresek. T/3 They had not got a cat. They did not have a cat.Nem volt  macskájuk. T/3 They did not write a letter. Nem írtak levelet.

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Was I   succesful? Sikeres voltam? E/1 Had I got a cat? Did I have a cat? Volt macskám? E/1 Did I write a letter? Levelet írtam?
E/2 Were you succesful? Sikeres voltál? E/2 Had You got a cat? Did You have a cat? Volt macskád? E/2 Did you write a letter? Levelet  írtál ?

Was he succesful? Sikeres volt? Had he got a cat? Did he have a cat? Volt macskája? Did he write a letter? Levelet írt?
E/3 Was she succesful? Sikeres volt? E/3 Had she got a cat? Did she have a cat? Volt macskája? E/3 Did she write a letter? Levelet írt?

Was it succesful? Sikeres volt? Had it got a cat? Did it have a cat? Volt macskája? Did it write a letter? Levelet írt?
T/1 Were we succesful? Sikeresek voltunk? T/1 Had we got a cat? Did we have a cat? Volt  macskánk? T/1 Did we write a letter? Levelet írtunk?
T/2 Were you succesful? Sikeresek voltatok? T/2 Had You got a cat? Did you have a cat? Volt macskátok? T/2 Did you write a letter? Levelet írtatok?
T/3 Were they succesful? Sikeresek voltak? T/3 Had they got a cat? Did they have a cat? Volt  macskájuk? T/3 Did they write a letter? Levelet írtak?  
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3.5 Folyamatos Múlt 

 

       
 állító alak      
  E/1 I was  
  E/2 You were  
  E/3 He  
  E/4 She  
  E/5 It 

was 
 

  T/1 We  
  T/2 You  
  T/3 They 

were 

reading. 

 

 tagadó alak     
  E/1 I was 
  E/2 You were 
  E/3 He 
  E/4 She 
  E/5 It 

was 

  T/1 We 
  T/2 You 
  T/3 They 

were 

not reading. 

 kérdı alak     
  E/1 Was I 
  E/2 Were you 
  E/3 he 
  E/4 she 
  E/5 

Was 
it 

  T/1 we 
  T/2 you 
  T/3 

Were 
they 

reading?   
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3.6 Present Perfect 

 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I have  been succesful. Sikeres voltam. E/1 I have had a cat. Volt macskám. E/1 I have written a letter. Levelet írtam.
E/2 You have been succesful. Sikeres voltál. E/2 You have had a cat. Volt macskád. E/2 You have written a letter. Levelet  írtál.

He has been succesful. Sikeres volt. He has had a cat. Volt macskája. He has written a letter. Levelet írt.
E/3 She has been succesful. Sikeres volt.. E/3 She has had a cat. Volt macskája. E/3 She has written a letter. Levelet írt.

It has been succesful. Sikeres volt.. It has had a cat. Volt macskája. It has writtena letter. Levelet írt.
T/1 We have been succesful. Sikeresek voltunk. T/1 We have had a cat. Volt  macskánk. T/1 We have written a letter. Levelet írtunk.
T/2 You have been succesful. Sikeresek voltatok. T/2 You have had a cat. Volt macskátok. T/2 You have written a letter. Levelet írtatok.
T/3 They have been succesful. Sikeresek voltak. T/3 They have had a cat. Volt  macskájuk. T/3 They have written a letter. Levelet írtak.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I have not been succesful. Nem voltam sikeres. E/1 I have not had a cat. Nem volt macskám. E/1 I have not written a letter. Nem írtam levelet.

E/2 You have not been succesful. Nem voltál sikeres. E/2 You have not had a cat. Nem volt macskád. E/2 You have not written a letter. Nem írtál levelet.
He has not been succesful. Nem volt sikeres. He has not had a cat. Nem volt macskája. He has not written a letter. Nem írt levelet.

E/3 She has not been succesful. Nem volt sikeres. E/3 She has not had a cat. Nem volt macskája. E/3 She has not written a letter. Nem írt levelet.
It has not been succesful. Nem volt sikeres. It has not had a cat. Nem volt macskája. It has not writtena letter. Nem írt levelet.

T/1 We have not been succesful. Nem voltunk sikeresek. T/1 We have not had a cat. Nem volt  macskánk. T/1 We have not written a letter. Nem írtunk levelet.
T/2 You have not been succesful. Nem voltatok sikeresek. T/2 You have not had a cat. Nem volt macskátok. T/2 You have not written a letter. Nem írtatok levelet.
T/3 They have not been succesful.Nem voltak sikeresek. T/3 They have not had a cat.Nem volt  macskájuk. T/3 They have not written a letter. Nem írtak levelet.

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Have I been succesful? Sikeres voltam? E/1 Have I had a cat? Volt macskám? E/1 Have I written a letter? Levelet írtam?
E/2 Have You been succesful? Sikeres voltál? E/2 Have You had a cat? Volt macskád? E/2 Have you written a letter? Levelet  írtál ?

Has he been succesful? Sikeres volt? Has he had a cat? Volt macskája? Has he written a letter? Levelet írt?
E/3 Has she been succesful? Sikeres volt? E/3 Has she had a cat? Volt macskája? E/3 Has she written a letter? Levelet írt?

Has it been succesful? Sikeres volt? Had it had a cat? Volt macskája? Has it written a letter? Levelet írt?
T/1 Have we been succesful? Sikeresek voltunk? T/1 Have we had a cat? Volt  macskánk? T/1 Have  we written a letter? Levelet írtunk?
T/2 Have you been succesful? Sikeresek voltatok? T/2 Have you had a cat? Volt macskátok? T/2 Have  you written a letter? Levelet írtatok?
T/3 Have they been succesful? Sikeresek voltak? T/3 Have they had a cat? Volt  macskájuk? T/3 Have  they written a letter? Levelet írtak?  
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3.7 Present Perfect Continuous 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I have  been being succesful. Sikeres voltam. E/1 I have been having a cat. Volt macskám. E/1 I have been writing a letter. Levelet írtam.
E/2 You have been being succesful. Sikeres voltál. E/2 You have been having a cat. Volt macskád. E/2 You have been writing a letter. Levelet  írtál.

He has been being succesful. Sikeres volt. He has been having a cat. Volt macskája. He has been writing a letter. Levelet írt.
E/3 She has been being succesful. Sikeres volt.. E/3 She has been having a cat. Volt macskája. E/3 She has been writing a letter. Levelet írt.

It has been being succesful. Sikeres volt.. It has been having a cat. Volt macskája. It has been writinga letter. Levelet írt.
T/1 We have been being succesful. Sikeresek voltunk. T/1 We have been having a cat. Volt  macskánk. T/1 We have been writing a letter. Levelet írtunk.
T/2 You have been being succesful. Sikeresek voltatok. T/2 You have been having a cat. Volt macskátok. T/2 You have been writing a letter. Levelet írtatok.
T/3 They have been being succesful. Sikeresek voltak. T/3 They have been having a cat. Volt  macskájuk. T/3 They have been writing a letter. Levelet írtak.
Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I have not been being succesful. Nem voltam sikeres. E/1 I have not been having a cat. Nem volt macskám. E/1 I have not been writing a letter. Nem írtam levelet.
E/2 You have not been being succesful.Nem voltál sikeres. E/2 You have not been having a cat. Nem volt macskád. E/2 You have not been writing a letter. Nem írtál levelet.

He has not been being succesful. Nem volt sikeres. He has not been having a cat. Nem volt macskája. He has not been writing a letter. Nem írt levelet.
E/3 She has not been being succesful. Nem volt sikeres. E/3 She has not been having a cat. Nem volt macskája. E/3 She has not been writing a letter. Nem írt levelet.

It has not been being succesful. Nem volt sikeres. It has not been having a cat. Nem volt macskája. It has not been writinga letter. Nem írt levelet.
T/1 We have not been being succesful. Nem voltunk sikeresek. T/1 We have not been having a cat. Nem volt  macskánk. T/1 We have not been writing a letter. Nem írtunk levelet.
T/2 You have not been being succesful.Nem voltatok sikeresek. T/2 You have not been having a cat. Nem volt macskátok. T/2 You have not been writing a letter. Nem írtatok levelet.
T/3 They have not been being succesful.Nem voltak sikeresek. T/3 They have not been having a cat. Nem volt  macskájuk. T/3 They have not been writing a letter.Nem írtak levelet.
Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Have I been being succesful? Sikeres voltam? E/1 Have I been having a cat? Volt macskám? E/1 Have I been writing a letter? Levelet írtam?
E/2 Have You been being succesful? Sikeres voltál? E/2 Have You been having a cat? Volt macskád? E/2 Have you been writing a letter? Levelet  írtál ?

Has he been being succesful? Sikeres volt? Has he been having a cat? Volt macskája? Has he been writing a letter? Levelet írt?
E/3 Has she been being succesful? Sikeres volt? E/3 Has she been having a cat? Volt macskája? E/3 Has she been writing a letter? Levelet írt?

Had it been being succesful? Sikeres volt? Has it been having a cat? Volt macskája? Has it been writing a letter? Levelet írt?
T/1 Have we been being succesful? Sikeresek voltunk? T/1 Have we been having a cat? Volt  macskánk? T/1 Have  we been writing a letter? Levelet írtunk?
T/2 Have you been being succesful? Sikeresek voltatok? T/2 Have you been having a cat? Volt macskátok? T/2 Have  you been writing a letter? Levelet írtatok?
T/3 Have they been being succesful? Sikeresek voltak? T/3 Have they been having a cat? Volt  macskájuk? T/3 Have  they been writing a letter? Levelet írtak?  
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3.8 Past Perfect 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I had  been succesful. Sikeres voltam. E/1 I had had a cat. Volt macskám. E/1 I had written a letter. Levelet írtam.
E/2 You had been succesful. Sikeres voltál. E/2 You had had a cat. Volt macskád. E/2 You had written a letter. Levelet  írtál.

He had been succesful. Sikeres volt. He had had a cat. Volt macskája. He had written a letter. Levelet írt.
E/3 She had been succesful. Sikeres volt.. E/3 She had had a cat. Volt macskája. E/3 She had written a letter. Levelet írt.

It had been succesful. Sikeres volt.. It had had a cat. Volt macskája. It had writtena letter. Levelet írt.
T/1 We had been succesful. Sikeresek voltunk. T/1 We had had a cat. Volt  macskánk. T/1 We had written a letter. Levelet írtunk.
T/2 You had been succesful. Sikeresek voltatok. T/2 You had had a cat. Volt macskátok. T/2 You had written a letter. Levelet írtatok.
T/3 They had been succesful. Sikeresek voltak. T/3 They had had a cat. Volt  macskájuk. T/3 They had written a letter. Levelet írtak.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I had not been succesful. Nem voltam sikeres. E/1 I had not had a cat. Nem volt macskám. E/1 I had not written a letter. Nem írtam levelet.
E/2 You had not been succesful. Nem voltál sikeres. E/2 You had not had a cat. Nem volt macskád. E/2 You had not written a letter. Nem írtál levelet.

He had not been succesful. Nem volt sikeres. He had not had a cat. Nem volt macskája. He had not written a letter. Nem írt levelet.
E/3 She had not been succesful. Nem volt sikeres. E/3 She had not had a cat. Nem volt macskája. E/3 She had not written a letter. Nem írt levelet.

It had not been succesful. Nem volt sikeres. It had not had a cat. Nem volt macskája. It had not writtena letter. Nem írt levelet.
T/1 We had not been succesful. Nem voltunk sikeresek. T/1 We had not had a cat. Nem volt  macskánk. T/1 We had not written a letter. Nem írtunk levelet.
T/2 You had not been succesful. Nem voltatok sikeresek. T/2 You had not had a cat. Nem volt macskátok. T/2 You had not written a letter. Nem írtatok levelet.
T/3 They had not been succesful. Nem voltak sikeresek. T/3 They had not had a cat. Nem volt  macskájuk. T/3 They had not written a letter. Nem írtak levelet.

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Had I been succesful? Sikeres voltam? E/1 Had I had a cat? Volt macskám? E/1 Had I written a letter? Levelet írtam?
E/2 Had You been succesful? Sikeres voltál? E/2 Had You had a cat? Volt macskád? E/2 Had you written a letter? Levelet  írtál ?

Had he been succesful? Sikeres volt? Had he had a cat? Volt macskája? Had he written a letter? Levelet írt?
E/3 Had she been succesful? Sikeres volt? E/3 Had she had a cat? Volt macskája? E/3 Had she written a letter? Levelet írt?

Had it been succesful? Sikeres volt? Had it had a cat? Volt macskája? Had it written a letter? Levelet írt?
T/1 Had we been succesful? Sikeresek voltunk? T/1 Had we had a cat? Volt  macskánk? T/1 Had  we written a letter? Levelet írtunk?
T/2 Had you been succesful? Sikeresek voltatok? T/2 Had you had a cat? Volt macskátok? T/2 Had  you written a letter? Levelet írtatok?
T/3 Had they been succesful? Sikeresek voltak? T/3 Had they had a cat? Volt  macskájuk? T/3 Had  they written a letter? Levelet írtak?  
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3.9 Past Perfect Continuous 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I had  been being succesful. Sikeres voltam. E/1 I had been having a cat. Volt macskám. E/1 I had been writing a letter. Levelet írtam.
E/2 You had been being succesful. Sikeres voltál. E/2 You had been having a cat. Volt macskád. E/2 You had been writing a letter. Levelet  írtál.

He had been being succesful. Sikeres volt. He had been having a cat. Volt macskája. He had been writing a letter. Levelet írt.
E/3 She had  been being succesful. Sikeres volt.. E/3 She had been having a cat. Volt macskája. E/3 She had been writing a letter. Levelet írt.

It had been being succesful. Sikeres volt.. It had been having a cat. Volt macskája. It had been writinga letter. Levelet írt.
T/1 We had been being succesful. Sikeresek voltunk. T/1 We had been having a cat. Volt  macskánk. T/1 We had been writing a letter. Levelet írtunk.
T/2 You had been being succesful. Sikeresek voltatok. T/2 You had been having a cat. Volt macskátok. T/2 You had been writing a letter. Levelet írtatok.
T/3 They had been being succesful. Sikeresek voltak. T/3 They had been having a cat. Volt  macskájuk. T/3 They had been writing a letter. Levelet írtak.
Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I had not been being succesful. Nem voltam sikeres. E/1 I had not been having a cat. Nem volt macskám. E/1 I had not been writing a letter. Nem írtam levelet.
E/2 You had not been being succesful. Nem voltál sikeres. E/2 You had not been having a cat. Nem volt macskád. E/2 You had not been writing a letter. Nem írtál levelet.

He had not been being succesful. Nem volt sikeres. He had not been having a cat. Nem volt macskája. He had not been writing a letter. Nem írt levelet.
E/3 She had not been being succesful. Nem volt sikeres. E/3 She had not been having a cat. Nem volt macskája. E/3 She had not been writing a letter. Nem írt levelet.

It had not been being succesful. Nem volt sikeres. It had not been having a cat. Nem volt macskája. It had not been writinga letter. Nem írt levelet.
T/1 We had not been being succesful. Nem voltunk sikeresek. T/1 We had not been having a cat. Nem volt  macskánk. T/1 We had not been writing a letter. Nem írtunk levelet.
T/2 You had not been being succesful. Nem voltatok sikeresek. T/2 You had not been having a cat. Nem volt macskátok. T/2 You had not been writing a letter. Nem írtatok levelet.
T/3 They had not been being succesful. Nem voltak sikeresek. T/3 They had not been having a cat. Nem volt  macskájuk. T/3 They had not been writing a letter. Nem írtak levelet.
Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Had I been being succesful? Sikeres voltam? E/1 Had I been having a cat? Volt macskám? E/1 Had I been writing a letter? Levelet írtam?
E/2 Had You been being succesful? Sikeres voltál? E/2 Had You been having a cat? Volt macskád? E/2 Had you been writing a letter? Levelet  írtál ?

Had he been being succesful? Sikeres volt? Had he been having a cat? Volt macskája? Had he been writing a letter? Levelet írt?
E/3 Had she been being succesful? Sikeres volt? E/3 Had she been having a cat? Volt macskája? E/3 Had she been writing a letter? Levelet írt?

Had it been being succesful? Sikeres volt? Had it been having a cat? Volt macskája? Had it been writing a letter? Levelet írt?
T/1 Had we been being succesful? Sikeresek voltunk? T/1 Had we been having a cat? Volt  macskánk? T/1 Had  we been writing a letter? Levelet írtunk?
T/2 Had you been being succesful? Sikeresek voltatok? T/2 Had you been having a cat? Volt macskátok? T/2 Had  you been writing a letter? Levelet írtatok?
T/3 Had they been being succesful? Sikeresek voltak? T/3 Had they been having a cat? Volt  macskájuk? T/3 Had  they been writing a letter? Levelet írtak?  
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3.10  To be going to – Biztos Jövı 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I am going to be succesful. Sikeres leszek. E/1 I am going to have a cat. Lesz egy macskám. E/1 I am going to write a letter. Levelet fogok írni.
E/2 You are going to be succesful. Sikeres leszel. E/2 You are going to have a cat. Lesz egy macskád. E/2 You are going to write a letter. Levelet fogsz írni.

He is going to be succesful. Sikeres lesz. He is going to have a cat. Lesz egy macskája. He is going to write a letter. Levelet fog írni.
E/3 She is going to be succesful. Sikeres lesz. E/3 She is going to have a cat. Lesz egy macskája. E/3 She is going to write a letter. Levelet fog írni.

It is going to be succesful. Sikeres lesz. It is going to have a cat. Lesz egy macskája. It is going to write a letter. Levelet fog írni.
T/1 We are going to be succesful. Sikeresek leszünk. T/1 We  are going to have a cat. Lesz egy macskánk. T/1 We are going to write a letter. Levelet fogunk írni.
T/2 You are going to be succesful. Sikeresek lesztek. T/2 You  are going to have a cat. Lesz egy macskátok. T/2 You are going to write a letter. Levelet fogtok írni.
T/3 They are going to be succesful. Sikeresek lesznek. T/3 They  are going to  have a cat. Lesz egy macskájuk. T/3 They are going to write a letter. Levelet fognak írni.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I am not going to be succesful. Nem leszek sikeres. E/1 I am not going to have a cat. Nem lesz macskám. E/1 I am not going to write a letter. Nem fogok levelet írni. 
E/2 You are not going to be succesful. Nem leszel sikeres. E/2 You are not going to have a cat. Nem lesz macskád. E/2 You are not going to write a letter. Nem fogsz levelet írni. 

He is not going to be succesful. Nem lesz sikeres. He is not going to have a cat. Nem lesz macskája. He is not going to write a letter. Nem fog levelet írni. 
E/3 She is not going to be succesful. Nem lesz sikeres. E/3 She is not going to have a cat. Nem lesz macskája. E/3 She is not going to write a letter. Nem fog levelet írni. 

It is not going to be succesful. Nem lesz sikeres. It is not going to have a cat. Nem lesz macskája. It is not going to write a letter. Nem fog levelet írni. 
T/1 We are not going to be succesful. Nem leszünk sikeresek. T/1 We are not going to have a cat. Nem lesz macskánk. T/1 We are not going to write a letter. Nem fogunk levelet írni. 
T/2 You are not going to be succesful. Nem lesztek sikeresek. T/2 You are not going to have a cat. Nem lesz macskátok. T/2 You are not going to write a letter. Nem fogtok levelet írni. 
T/3 They are not going to be succesful.Nem lesznek sikeresek. T/3 They are not going to have a cat. Nem lesz macskájuk. T/3 They are not going to write a letter. Nem fognak levelet írni. 

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Am I   going to be succesful? Sikeres leszek? E/1 Am I going to have a cat? Lesz egy macskám? E/1 Am I going to write a letter? Levelet fogok írni?
E/2 Are you going to be succesful? Sikeres leszel? E/2 Are you going to have a cat? Lesz egy macskád? E/2 Are you going to write a letter? Levelet fogsz írni?

Is he going to be succesful? Sikeres lesz? Is he going to have a cat? Lesz egy macskája? Is he going to write a letter? Levelet fog írni?
E/3 Is she going to be succesful? Sikeres lesz? E/3 Is she going to have a cat? Lesz egy macskája? E/3 Is she going to write a letter? Levelet fog írni?

Is it going to be succesful? Sikeres lesz? Is it going to have a cat? Lesz egy macskája? Is it going to write a letter? Levelet fog írni?
T/1 Are we going to be succesful? Sikeresek leszünk? T/1 Are we going to have a cat? Lesz egy macskánk? T/1 Are we going to write a letter? Levelet fogunk írni?
T/2 Are you going to be succesful? Sikeresek lesztek? T/2 Are you going to have a cat? Lesz egy macskátok? T/2 Are you going to write a letter? Levelet fogtok írni?
T/3 Are they going to be succesful? Sikeresek lesznek? T/3 Are they going to have a cat? Lesz egy macskájuk? T/3 Are they going to write a letter? Levelet fognak írni?  
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3.11  Egyszerő Jövı 

 

Létigés mondat to have got to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I will be succesful. Sikeres leszek. E/1 I will have got a cat. I will have a cat. Lesz egy macskám. E/1 I will write a letter. Levelet fogok írni.
E/2 You will  be succesful. Sikeres leszel. E/2 You will have got a cat. You will have a cat. Lesz egy macskád. E/2 You will  write a letter. Levelet fogsz írni.

He will  be succesful. Sikeres lesz. He will have got a cat. He will have a cat. Lesz egy macskája. He will  write a letter. Levelet fog írni.
E/3 She will  be succesful. Sikeres lesz. E/3 She will have got a cat. She will have a cat. Lesz egy macskája. E/3 She will  write a letter. Levelet fog írni.

It will  be succesful. Sikeres lesz. It will have got a cat. It will have a cat. Lesz egy macskája. It will  write a letter. Levelet fog írni.
T/1 We will  be succesful. Sikeresek leszünk. T/1 We will have got a cat. We  will have a cat. Lesz egy macskánk. T/1 We will  write a letter. Levelet fogunk írni.
T/2 You will  be succesful. Sikeresek lesztek. T/2 You will have got a cat. You  will have a cat. Lesz egy macskátok. T/2 You will  write a letter. Levelet fogtok írni.
T/3 They will  be succesful. Sikeresek lesznek. T/3 They will have got a cat. They  will  have a cat. Lesz egy macskájuk. T/3 They will  write a letter. Levelet fognak írni.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I won't be succesful. Nem leszek sikeres. E/1 I won't have got a cat. I won't have a cat. Nem lesz macskám. E/1 I won't write a letter. Nem fogok levelet írni. 
E/2 You won't be succesful. Nem leszel sikeres. E/2 You won't have got a cat. You won't have a cat. Nem lesz macskád. E/2 You won't  write a letter. Nem fogsz levelet írni. 

He won't be succesful. Nem lesz sikeres. He won't have got a cat. He won't have a cat. Nem lesz macskája. He won't  write a letter. Nem fog levelet írni. 
E/3 She won't be succesful. Nem lesz sikeres. E/3 She won't have got a cat. She won't have a cat.Nem lesz macskája. E/3 She won't  write a letter. Nem fog levelet írni. 

It won't be succesful. Nem lesz sikeres. It won't have got a cat. It won't have a cat. Nem lesz macskája. It won't  write a letter. Nem fog levelet írni. 
T/1 We won't be succesful. Nem leszünk sikeresek. T/1 We won't have got a cat. We won't have a cat. Nem lesz macskánk. T/1 We won't  write a letter. Nem fogunk levelet írni. 
T/2 You won't be succesful. Nem lesztek sikeresek. T/2 You won't have got a cat. You won't have a cat. Nem lesz macskátok. T/2 You won't  write a letter. Nem fogtok levelet írni. 
T/3 They won't be succesful. Nem lesznek sikeresek. T/3 They won't have got a cat. They won't have a cat.Nem lesz macskájuk. T/3 They won't  write a letter. Nem fognak levelet írni. 

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Shall I be succesful? Sikeres leszek? E/1 Shall I have got a cat? Shall I have  a cat? Lesz egy macskám? E/1 Shall I write a letter? Levelet fogok írni?
E/2 Will you be succesful? Sikeres leszel? E/2 Will you have got a cat? Will you have  a cat? Lesz egy macskád? E/2 Will you write a letter? Levelet fogsz írni?

Will he be succesful? Sikeres lesz? Will he have got a cat? Will he have  a cat? Lesz egy macskája? Will he write a letter? Levelet fog írni?
E/3 Will she be succesful? Sikeres lesz? E/3 Will she have got a cat? Will she have  a cat? Lesz egy macskája? E/3 Will she write a letter? Levelet fog írni?

Will it be succesful? Sikeres lesz? Will it have got a cat? Will it have  a cat? Lesz egy macskája? Will it write a letter? Levelet fog írni?
T/1 Shall we be succesful? Sikeresek leszünk? T/1 Shall we have got a cat? Shall we have  a cat?Lesz egy macskánk? T/1 Will we write a letter? Levelet fogunk írni?
T/2 Will you be succesful? Sikeresek lesztek? T/2 Will you have got a cat? Will you have  a cat? Lesz egy macskátok? T/2 Will you write a letter? Levelet fogtok írni?
T/3 Will they be succesful? Sikeresek lesznek? T/3 Will they have got a cat? Will they have  a cat? Lesz egy macskájuk? T/3 Will they write a letter? Levelet fognak írni?  
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3.12  Folyamatos Jövı 

 

to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak
E/1 I will be having a cat. Lesz egy macskám. E/1 I will be writing a letter. Levelet fogok írni.
E/2 You will be having a cat. Lesz egy macskád. E/2 You will  be writing a letter. Levelet fogsz írni.

He will be having a cat. Lesz egy macskája. He will  be writing a letter. Levelet fog írni.
E/3 She will be having a cat. Lesz egy macskája. E/3 She will  be writing a letter. Levelet fog írni.

It will be having a cat. Lesz egy macskája. It will  be writing a letter. Levelet fog írni.
T/1 We  will be having a cat. Lesz egy macskánk. T/1 We will  be writing a letter. Levelet fogunk írni.
T/2 You  will be having a cat. Lesz egy macskátok. T/2 You will  be writing a letter. Levelet fogtok írni.
T/3 They  will be having a cat. Lesz egy macskájuk. T/3 They will  be writing a letter. Levelet fognak írni.

Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I won't be having a cat. Nem lesz macskám. E/1 I won't be writing a letter. Nem fogok levelet írni. 
E/2 You won't be having a cat. Nem lesz macskád. E/2 You won't  be writing a letter. Nem fogsz levelet írni. 

He won't be having a cat. Nem lesz macskája. He won't  be writing a letter. Nem fog levelet írni. 
E/3 She won't be having a cat. Nem lesz macskája. E/3 She won't  be writing a letter. Nem fog levelet írni. 

It won't be having a cat. Nem lesz macskája. It won't  be writing a letter. Nem fog levelet írni. 
T/1 We won't be having a cat. Nem lesz macskánk. T/1 We won't  be writing a letter. Nem fogunk levelet írni. 
T/2 You won't be having a cat. Nem lesz macskátok. T/2 You won't  be writing a letter. Nem fogtok levelet írni. 
T/3 They won't be having a cat. Nem lesz macskájuk. T/3 They won't  be writing a letter. Nem fognak levelet írni. 

Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Shall I be having a cat? Lesz egy macskám? E/1 Shall I be writing a letter? Levelet fogok írni?
E/2 Will you be having a cat? Lesz egy macskád? E/2 Will you be writing a letter? Levelet fogsz írni?

Will he be having a cat? Lesz egy macskája? Will he be writing a letter? Levelet fog írni?
E/3 Will she be having a cat? Lesz egy macskája? E/3 Will she be writing a letter? Levelet fog írni?

Will it be having a cat? Lesz egy macskája? Will it be writing a letter? Levelet fog írni?
T/1 Shall we be having a cat? Lesz egy macskánk? T/1 Shall we be writing a letter? Levelet fogunk írni?
T/2 Will you be having a cat? Lesz egy macskátok? T/2 Will you be writing a letter? Levelet fogtok írni?
T/3 Will they be having a cat? Lesz egy macskájuk? T/3 Will they be writing a letter? Levelet fognak írni?  
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3.13  Future Perfect 

 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I will have been succesful. Sikeres leszek. E/1 I will have had a cat. Lesz egy macskám. E/1 I will have written a letter. Levelet fogok írni.
E/2 You will have been succesful. Sikeres leszel. E/2 You will have had a cat. Lesz egy macskád. E/2 You will  have written a letter. Levelet fogsz írni.

He will have been succesful. Sikeres lesz. He will have had a cat. Lesz egy macskája. He will  have written a letter. Levelet fog írni.
E/3 She will have been succesful. Sikeres lesz. E/3 She will have had a cat. Lesz egy macskája. E/3 She will  have written a letter. Levelet fog írni.

It will have been succesful. Sikeres lesz. It will have had a cat. Lesz egy macskája. It will  have written a letter. Levelet fog írni.
T/1 We will have been succesful. Sikeresek leszünk. T/1 We  will have had a cat. Lesz egy macskánk. T/1 We will  have written a letter. Levelet fogunk írni.
T/2 You will have been succesful. Sikeresek lesztek. T/2 You  will have had a cat. Lesz egy macskátok. T/2 You will  have written a letter. Levelet fogtok írni.
T/3 They will have been succesful. Sikeresek lesznek. T/3 They  will  have had a cat. Lesz egy macskájuk. T/3 They will  have written a letter. Levelet fognak írni.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I won't have been succesful. Nem leszek sikeres. E/1 I won't have had a cat. Nem lesz macskám. E/1 I won't have written a letter. Nem fogok levelet írni. 
E/2 You won't have been succesful. Nem leszel sikeres. E/2 You won't have had a cat. Nem lesz macskád. E/2 You won't  have written a letter. Nem fogsz levelet írni. 

He won't have been succesful. Nem lesz sikeres. He won't have had a cat. Nem lesz macskája. He won't  have written a letter. Nem fog levelet írni. 
E/3 She won't have been succesful. Nem lesz sikeres. E/3 She won't have had a cat. Nem lesz macskája. E/3 She won't  have written a letter. Nem fog levelet írni. 

It won't have been succesful. Nem lesz sikeres. It won't have had a cat. Nem lesz macskája. It won't  have written a letter. Nem fog levelet írni. 
T/1 We won't have been succesful. Nem leszünk sikeresek. T/1 We won't have had a cat. Nem lesz macskánk. T/1 We won't  have written a letter. Nem fogunk levelet írni. 
T/2 You won't have been succesful. Nem lesztek sikeresek. T/2 You won't have had a cat. Nem lesz macskátok. T/2 You won't  have written a letter. Nem fogtok levelet írni. 
T/3 They won't have been succesful. Nem lesznek sikeresek. T/3 They won't have had a cat. Nem lesz macskájuk. T/3 They won't  have written a letter. Nem fognak levelet írni. 

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Shall I have been succesful? Sikeres leszek? E/1 Shall I have had  a cat? Lesz egy macskám? E/1 Shall I have written a letter? Levelet fogok írni?
E/2 Will you have been succesful? Sikeres leszel? E/2 Will you have had  a cat? Lesz egy macskád? E/2 Will you have written a letter? Levelet fogsz írni?

Will he have been succesful? Sikeres lesz? Will he have had  a cat? Lesz egy macskája? Will he have written a letter? Levelet fog írni?
E/3 Will she have been succesful? Sikeres lesz? E/3 Will she have had  a cat? Lesz egy macskája? E/3 Will she have written a letter? Levelet fog írni?

Will it have been succesful? Sikeres lesz? Will it have had  a cat? Lesz egy macskája? Will it have written a letter? Levelet fog írni?
T/1 Shall we have been succesful? Sikeresek leszünk? T/1 Shall we have had  a cat? Lesz egy macskánk? T/1 Will we have written a letter? Levelet fogunk írni?
T/2 Will you have been succesful? Sikeresek lesztek? T/2 Will you have had  a cat? Lesz egy macskátok? T/2 Will you have written a letter? Levelet fogtok írni?
T/3 Will they have been succesful? Sikeresek lesznek? T/3 Will they have had  a cat? Lesz egy macskájuk? T/3 Will they have written a letter? Levelet fognak írni?  

 



Horizont Oktatási Központ – Kezdı Angol Nyelvtankönyv  Ragozási segédletek 

52 / 59 

3.14  Future Perfect Continuous 

Létigés mondat to have Segédigés mondat

Állító alak Állító alak Állító alak
E/1 I will have been being succesful. Sikeres leszek. E/1 I will have been having a cat. Lesz egy macskám. E/1 I will have been writing a letter. Levelet fogok írni.
E/2 You will have been being succesful. Sikeres leszel. E/2 You will have been having a cat. Lesz egy macskád. E/2 You will  have been writing a letter. Levelet fogsz írni.

He will have been being succesful. Sikeres lesz. He will have been having a cat. Lesz egy macskája. He will  have been writing a letter. Levelet fog írni.
E/3 She will have been being succesful. Sikeres lesz. E/3 She will have been having a cat. Lesz egy macskája. E/3 She will  have been writing a letter. Levelet fog írni.

It will have been being succesful. Sikeres lesz. It will have been having a cat. Lesz egy macskája. It will  have been writing a letter. Levelet fog írni.
T/1 We will have been being succesful. Sikeresek leszünk. T/1 We  will have been having a cat. Lesz egy macskánk. T/1 We will  have been writing a letter. Levelet fogunk írni.
T/2 You will have been being succesful. Sikeresek lesztek. T/2 You  will have been having a cat. Lesz egy macskátok. T/2 You will  have been writing a letter. Levelet fogtok írni.
T/3 They will have been being succesful. Sikeresek lesznek. T/3 They  will  have been having a cat. Lesz egy macskájuk. T/3 They will  have been writing a letter. Levelet fognak írni.

Tagadó alak Tagadó alak Tagadó alak
E/1 I won't have been being succesful. Nem leszek sikeres. E/1 I won't have been having a cat. Nem lesz macskám. E/1 I won't have been writing a letter. Nem fogok levelet írni. 
E/2 You won't have been being succesful.Nem leszel sikeres. E/2 You won't have been having a cat. Nem lesz macskád. E/2 You won't  have been writing a letter. Nem fogsz levelet írni. 

He won't have been being succesful. Nem lesz sikeres. He won't have been having a cat. Nem lesz macskája. He won't  have been writing a letter. Nem fog levelet írni. 
E/3 She won't have been being succesful.Nem lesz sikeres. E/3 She won't have been having a cat. Nem lesz macskája. E/3 She won't  have been writing a letter. Nem fog levelet írni. 

It won't have been being succesful. Nem lesz sikeres. It won't have been having a cat. Nem lesz macskája. It won't  have been writing a letter. Nem fog levelet írni. 
T/1 We won't have been being succesful. Nem leszünk sikeresek. T/1 We won't have been having a cat. Nem lesz macskánk. T/1 We won't  have been writing a letter. Nem fogunk levelet írni. 
T/2 You won't have been being succesful.Nem lesztek sikeresek. T/2 You won't have been having a cat. Nem lesz macskátok. T/2 You won't  have been writing a letter. Nem fogtok levelet írni. 
T/3 They won't have been being succesful.Nem lesznek sikeresek. T/3 They won't have been having a cat. Nem lesz macskájuk. T/3 They won't  have been writing a letter.Nem fognak levelet írni. 

Kérdı alak Kérdı alak Kérdı alak
E/1 Shall I have been being succesful? Sikeres leszek? E/1 Shall I have been having  a cat? Lesz egy macskám? E/1 Shall I have been writing a letter? Levelet fogok írni?
E/2 Will you have been being succesful? Sikeres leszel? E/2 Will you have been having  a cat? Lesz egy macskád? E/2 Will you have been writing a letter? Levelet fogsz írni?

Will he have been being succesful? Sikeres lesz? Will he have been having  a cat? Lesz egy macskája? Will he have been writing a letter? Levelet fog írni?
E/3 Will she have been being succesful? Sikeres lesz? E/3 Will she have been having  a cat? Lesz egy macskája? E/3 Will she have been writing a letter? Levelet fog írni?

Will it have been being succesful? Sikeres lesz? Will it have been having  a cat? Lesz egy macskája? Will it have been writing a letter? Levelet fog írni?
T/1 Shall we have been being succesful? Sikeresek leszünk? T/1 Shall we have been having  a cat? Lesz egy macskánk? T/1 Will we have been writing a letter? Levelet fogunk írni?
T/2 Will you have been being succesful? Sikeresek lesztek? T/2 Will you have been having  a cat? Lesz egy macskátok? T/2 Will you have been writing a letter? Levelet fogtok írni?
T/3 Will they have been being succesful? Sikeresek lesznek? T/3 Will they have been having  a cat? Lesz egy macskájuk? T/3 Will they have been writing a letter? Levelet fognak írni?  
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3.15 Szenvedı Szerkezet - Passzív 

Egyes szám Többes szám

Egyszerő Jelen Egyszerő Jelen

The letter is written. A levelet megírják. The letters are written. A leveleket megírják.

The letter is not written. A levelet nem írják meg. The letters are not written. A leveleket nem írják meg.

Is the letter written? A levelet megírják? Are the letters written? A leveleket megírják?

Folyamatos Jelen Folyamatos Jelen

The letter is being written. A levelet épp most írják. The letters are being written. A leveleket épp most írják.

The letter is not being written. A levelet épp nem írják. The letters are not being written. A leveleket épp nem írják.

Is the letter being written? Épp írják a levelet? Are the letters being written? Épp írják a leveleket?

Egyszerő Múlt Egyszerő Múlt

The letter was written. A levelet megírták. The letters were written. A leveleket megírták.

The letter was not written. A levelet nem írták meg. The letters were not written. A leveleket nem írták meg.

Was the letter written? Megírták a levelet? Were the letters written? Megírták a leveleket?

Folyamatos Múlt Folyamatos Múlt

The letter was being written. A levelet akkor írták. The letters were being written. A leveleket akkor írták.

The letter was not being written. A levelet akkor épp nem írták. The letters were not being written. A leveleket akkor épp nem írták.

Was the letter being written? Akkor írták a levelet? Were the letters being written? Akkor írták a leveleket?

Present Perfect Present Perfect

The letter has been written. A levelet megírták. The letters have been written. A leveleket megírták.

The letter has not been written. A levelet nem írták meg. The letters have not been written. A leveleket nem írták meg.

Has the letter been written? Megírták a levelet? Have the letters been written? Megírták a leveleket?

Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous

The letter has been being written. A levelet megírták. The letters have been being written. A leveleket megírták.

The letter has not been being written. A levelet nem írták meg. The letters have not been being written. A leveleket nem írták meg.

Has the letter been being written? Megírták a levelet? Have the letters been being written? Megírták a leveleket?

Past Perfect Past Perfect

The letter had been written. A levelet megírták. The letters had been written. A leveleket megírták.

The letter had not been written. A levelet nem írták meg. The letters had not been written. A leveleket nem írták meg.

Had the letter been written? Megírták a levelet? Had the letters been written? Megírták a leveleket?

Past Perfect Continuous Past Perfect Continuous

The letter had been being written. A levelet megírták. The letters had been being written. A leveleket megírták.

The letter had not been being written. A levelet nem írták meg. The letters had not been being written. A leveleket nem írták meg.

Had the letter been being written? Megírták a levelet? Had the letters been being written? Megírták a leveleket?  
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to be going to to be going to

The letter is going to be written. A levelet biztosan meg fogják írni. The letters are going to be written. A leveleket biztosan meg fogják írni.

The letter is not going to be written. A levelet biztos nem fogják megírni. The letters are not going to be written. A leveleket biztos nem fogják megírni.

Is the letter going to be written. A levelet biztosan meg fogják írni? Are the letters going to be written. A leveleket biztosan meg fogják írni?

Simple Future Simple Future

The letter will be written. A levelet meg fogják írni. The letters will be written. A leveleket meg fogják írni.

The letter won't be written. A levelet nem fogják megírni. The letters won't be written. A leveleket nem fogják megírni.

Will the letter be written? A levelet meg fogják írni? Will the letters be written? A leveleket meg fogják írni?

Future Continuous: Future Continuous:

The letter will be being written. A levelet írni fogják? The letters will be being written. A leveleket írni fogják?

The letter won't be being written. A levelet nem fogj írni. The letters won't be being written. A leveleket nem fogj írni.

Will the letter be being written? A levelet fogják írni? Will the letters be being written? A leveleket fogják írni?

Future Perfect Future Perfect

The letter will have been written. A levelet meg fogják írni. The letters will have been written. A leveleket meg fogják írni.

The letter won't have been written. A levelet nem fogják megírni. The letters won't have been written. A leveleket nem fogják megírni.

Will the letter have been written? A levelet meg fogják írni? Will the letters have been written? A leveleket meg fogják írni?

Future Perfect Continuous Future Perfect Continuous

The letter will have been being written. A levelet meg fogják írni. The letters will have been being written. A leveleket meg fogják írni.

The letter won't have been being written. A levelet nem fogják megírni. The letters won't have been being written. A leveleket nem fogják megírni.

Will the letter have been being written? A levelet meg fogják írni? Will the letters have been being written? A leveleket meg fogják írni?
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4 Címjegyzék - Annex 

 

’s 23 
a, an ............................................................................... 19 
ABC .............................................................................. 14 
Angol intonáció............................................................. 15 
any................................................................................. 25 
anything......................................................................... 25 
as, as.............................................................................. 35 
birtokos névmások......................................................... 23 
can ................................................................................. 24 
do ................................................................................. 24 
Do ................................................................................. 18 
do not ............................................................................ 18 
ea ................................................................................. 13 
ee ................................................................................. 13 
Egyszerő Jelen............................................................... 41 
Egyszerő jelen: Simple Present ..................................... 27 
Egyszerő Jövı ............................................................... 50 
Egyszerő jövı: Simple Future ....................................... 28 
Egyszerő Múlt ............................................................... 43 
Egyszerő múlt: Simple Past........................................... 26 
Elbeszélı múlt, Pletykás igeidı: Present Perfect..... 26, 27 
Emelkedı hanglejtés ..................................................... 15 
Ereszkedı hanglejtés ..................................................... 15 
Folyamatos elbeszélı múlt, Folyamatos pletykás igeidı: 

Present Perfect Continuous ...................................... 27 
Folyamatos Jelen ........................................................... 42 
Folyamatos jelen: Present Continuous .......................... 27 
Folyamatos Jövı............................................................ 51 
Folyamatos jövı: Future Continuous ............................ 28 
Folyamatos Múlt ........................................................... 44 
Folyamatos múlt: Past Continuous................................ 26 
Folyamatos Régmúlt: Past Perfect Continuous ............. 26 
Folyamatos, múlt a jövıben: Future Perfect Continuous

................................................................................. 28 
Future Perfect ................................................................ 52 
Future Perfect Continuous............................................. 53 
hangsúly ........................................................................ 15 
have got ......................................................................... 23 
Helyhatározó szavak ....................................................... 6 
Hónapok.......................................................................... 7 
I is time.......................................................................... 33 
if ................................................................................. 37 
intonáció........................................................................ 15 
Is ................................................................................... 9 
It is about time............................................................... 33 
It is high time ................................................................ 33 
kérdı mondat................................................................. 17 
kiejtés ............................................................................ 13 
kijelentı mondat............................................................ 17 
Let’s .... ......................................................................... 33 
like................................................................................. 35 
Magyar intonáció........................................................... 15 
Melléknevek.................................................................. 35 
Miért fontos a segédige ................................................. 18 
Múlt a jövıben: Future Perfect...................................... 28 
must............................................................................... 24 
need to........................................................................... 24 
nem rendhagyó igék ...................................................... 32 

not ................................................................................. 17 
numbers........................................................................... 5 
of ................................................................................. 23 
oo ................................................................................. 13 
ou ................................................................................. 13 
Past Perfect ................................................................... 47 
Past Perfect Continuous ................................................ 48 
Passzív .................................................................... 34, 54 
Present continuous + idıhatározószó ............................ 28 
Present Perfect .............................................................. 45 
Present Perfect Continuous ........................................... 46 
PTK szabály.................................................................. 13 
r ................................................................................. 13 
Régmúlt: Past Perfect.................................................... 26 
rendhagyó fınevek........................................................ 19 
rendhagyó igék.............................................................. 30 
s ................................................................................. 19 
shall......................................................................... 28, 37 
should............................................................................ 37 
so, as ............................................................................. 35 
Some ............................................................................. 25 
Something ..................................................................... 25 
Sorszámnevek ................................................................. 5 
tagadás .......................................................................... 17 
Tárgyas birtokos............................................................ 22 
Tárgyatlan birtokos ....................................................... 22 
th ................................................................................. 13 
than ............................................................................... 35 
that ................................................................................ 20 
There is / There are ....................................................... 21 
these .............................................................................. 20 
this................................................................................. 20 
those.............................................................................. 20 
to be .............................................................................. 16 
to be able to................................................................... 24 
to be going to ................................................................ 28 
To be going to ............................................................... 49 
to have..................................................................... 23, 40 
to have got..................................................................... 40 
to have got, had got....................................................... 17 
to have to....................................................................... 24 
to have, had ................................................................... 17 
Tıszámnevek .................................................................. 5 
Ugye.............................................................................. 11 
want to .......................................................................... 24 
Weekdays........................................................................ 7 
weekend .......................................................................... 7 
What is the date today? ................................................... 7 
What is this?.................................................................. 22 
What time is it? ............................................................... 8 
will .......................................................................... 28, 37 
working days................................................................... 7 
would ............................................................................ 37 
would like to ................................................................. 24 
you are = you’re ............................................................ 11 
you’d better ................................................................... 11 
you’d rather................................................................... 11 
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5 Jelmagyarázat - Keys 

 

A tankönyvben használt jelek, rövidítések jelentése a következı:  

 

A Alany 

Á Állítmány 

T Tárgy 

H Határozó 

G gerund, az ige „-ing”-es alakja 

V verb, ige (szótári alak) 

V2 az ige második, Simple Past alakja 

V3 az ige harmadik, Perfect alakja 

Inf. Infinitív – Melléknévi Igenév (-ni) 

xxx hangsúlyos szótag 

[xxxx] magyar kiejtés 

sg something – valami, valamit 

sy somebody – valaki, valakit 
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6 Hasznos Linkek – Useful Links 

 

A Horizont Oktatási Központ Honlapja 

www.horizont.veres.hu 

 

KLM – Angol Nyelvtan A – Z –ig 

http://angol.tvnet.hu/db/elem_viewer.php?type=10N 

 

 

www.angoltanulas.lap.hu 

www.szotar.lap.hu 

 

Nyelvvizsga honlapok 

www.nyelvvizsga.lap.hu 

www.bmenyelvvizsga.bme.hu/index.html 
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