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Present Simple 
 (Egyszerű jelen) 

 

Ez az igeidő csak első hallásra egyszerű, de ha jobban megnézzük nekünk, magyaroknak 

igencsak logikátlan. A probléma ott kezdődik, hogy míg a mi nyelvünkben egy jelen idő van, 

addig az angol egyből négyfelé választja: 

 

                     Magyar nyelv:                                                         Angol nyelv: 

 

 

                        Jelen idő                       Present simple                       Egyszerű jelen 

                                                             Present continuous                Folyamatos jelen 

                                                             Present perfect                      Befejezett jelen 

                                                             Present perfect continuous    Befejezett folyamatos jelen 

 

Ennek az az oka, hogy a két nyelv teljesen külön tőből fakad, semmi közük egymáshoz. 

Az egyszerű jelen kulcsszava a „szoktam” szavunk. Ez a szó az angol nyelvben nem létezik, 

pusztán az igeidő fejezi ki. Míg az „ettem, ittam, aludtam” múlt idő, addig a „szoktam” 

véletlenül sem, mégis -tam-ra végződik. Ezt „álmúlt”-ként is emlegetik. A „szoktam” 

magyarul jelen idő, és itt a lényeg. Nagyon lebutítva azt is mondhatnám: Ha a magyar 

mondatba a „szoktam” szó jelentésváltozás nélkül belerakható, azt egyszerű jelennel fordítjuk 

angolra.  

 

I usually relax on Monday. – Hétfőn általában pihenni szoktam. 

I usually relax on Monday. – Hétfőn általában pihenek. 

 

A fenti két mondat jelentéstartalma egyforma. 

 

Persze, ha a „to be-lenni” a főige akkor ez csak választható lehetőség, hiszen ezt az igét 

alapjelentés esetén (lenni) nem lehet folyamatos igeidőben használni.  

 

I am tired on Friday. – Pénteken fáradt szoktam lenni. 

I am tired now. – Most fáradt vagyok. 

 

Az utóbbi mondatban, ugyan most vagyok fáradt, de igeidőt tekintve (szerkezetileg) mindkét 

mondat egyszerű jelen időben van, azért mert a létezést nem lehet folyamatos igeidővel 

kifejezni, hiába most, folyamatosan vagyok fáradt. 

 

Az „I am being tired.” mondat teljesen hibás. 

 

Ezzel nem azt mondom, hogy soha nem lehet a „be” igét folyamatos igeidőben használni, de 

erről bővebben, a folyamatos jelen idő magyarázatában (present continuous) részletesen 

olvashatsz.  

 

Az angol nyelvben a rag nagyon ritka. Többnyire a magyar ragokat előljárókkal fejezik ki: at, 

for, on, about, stb. De sajnos pont ebben az igeidőben egyes szám harmadik személyben a 

főige pl:”runs”, vagy a segédige „does” -s ragot kap. Ezt ne felejtsd el! 
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Helyesírás: 

a. Ha az ige végén -ch, -o, -sh, -ss, -x vagy -z áll, akkor egyes szám harmadik 

személyben az ige -es végződést kap: 

 

-ch: catches: elkap, itches: viszket, marches: vonul, mooches: csavarog/lődörög, patches: 

megfoltoz, reaches: elér, scratches: karcol, searches: keres, teaches: tanít, touches: megérint, 

watches: néz 

 

My uncle catches his bus every afternoon. – A nagybátyám minden délután eléri a buszt. 

My whole body itches. – Az egész testem viszket 

During the opening ceremony of the Olympics, the team of the host country always marches 

last. – Az olimpia nyitóünnepségén a rendező ország csapata utoljára szokott felvonulni. 

When he is in our city, he usually mooches around some antique stores. – Amikor a 

városunkban jár, általában régiségüzletek körül lődörög. 

My favourite tailor always patches my jeans. – A kedvenc szabóm mindig megfoltozza a 

farmeromat. 

My sister’s husband always reaches his goals. – A testvérem férje mindig eléri a céljait. 

This book teaches me the present simple tense. – Ez a könyv tanítja meg nekem az egyszerű 

jelen időt. 

Your colleague always watches his wristwatch. – A kollégád mindig az óráját nézi. 

 

-o: does: csinál, goes: megy 

 

 Does your brother do any sport? – Sportol valamit a tesód? 

 Who does your homework? – Ki szokta/Kik szokták megcsinálni a házi feladatod? 

 How does he like his new job? – Hogy tetszik neki az új munkája? 

 My brother goes running every day. – A tesóm minden nap futni megy. 

 My uncle goes on holiday every summer. – A nagybácsim minden nyáron elmegy nyaralni. 

 Who goes to this school? – Ki/Kik járnak ebbe az iskolába? 

 

-sh: blushes: elpirul, dashes/splashes: fröcsköl, finishes: befejez, flashes: rávilágít, gnashes: 

csikor(o)g(t)at, hushes: lecsendesít, washes: mos  

 

 My sister never finishes anything in time. – A testvérem soha semmit nem fejez be időben. 

 My grandmother’s neighbour never washes her feet. – A nagyi szomszédja soha nem szokott 

lábat mosni. 

 

-ss: assesses: felmér, caresses: simogat, fusses: fontoskodik, kisses: csókol, misses: hiányol, 

passes: elhalad, tosses: hajít 

 

Your father in law often misses his train. – Az apósod gyakran lekési a vonatot. 

My younger sister often kisses her cat. – A húgom gyakran csókolgatja a macskáját. 

 

-x: boxes: bokszol, coaxes: hízeleg, faxes: faxon küld, fixes: rendbe hoz, hoaxes: megtréfál,  

mixes: összekever, relaxes: pihen, vexes: nyaggat, waxes: viasszal bevon 

 

Who fixes your tap if it goes wrong? – Ki szereli meg a csapotokat, ha elromlik? 

Who relaxes in my bed? – Ki szokott az én ágyamban pihenni? 

His brother always hoaxes me. – A testvére mindig megtréfál. 

My sister always mixes the English tenses. – A nővérem mindig összekeveri az angol 

igeidőket. 
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-z: blitzes: lerohan/letámad, buzzes: zúg/zümmög/döngicsél, fizzes: pezseg, frizzes/fuzzes: 

bodrosít, besüt (pl:hajat), spritzes: permetez/spriccel 

 

This company always blitzes the country with its aggressive advertising campaigns. Ez a cég 

mindig lerohanja az országot az agresszív reklámhadjárataival. 

He buzzes like a bee. – Úgy döngicsél, mint egy méhecske. 

Your voice crackles and fizzes through the headphones. – A hangod recseg és serceg a 

fülhallgatón keresztül.  

My mother frizzes/fuzzes my hair. – Anya szokta göndöríteni/besütni a hajam. 

My boss frequently spritzes awful cologne on his body. – A főnököm gyakran fújja be magát                         

borzalmas parfümmel. 

 

 

b. Rendhagyó alakok: have – has, be – is: 

 

 She has a beautiful car. – Gyönyörű autója van. 

 My brother’s teacher never has time. – A tesóm tanára soha nem ér rá. 

 Clara is a selfish girl. – Clara önző lány. 

 Her car is the fastest. – Az ő autója a leggyorsabb. 

 

 

 

 

 

Ha az ige végi Y előtt mássalhangzó van:”más 

lesz az Y” azaz ie-re változik. 

Ha viszont magánhangzó van, 

megmarad az Y: 

 

amplify-amplifies 

apply-applies 

bully-bullies 

 

comply-complies 

cry-cries 

deny-denies 

fancy-fancies  

fly-flies 

imply-implies 

levy-levies 

marry-marries 

modify-modifies 

qualify-qualifies 

rely-relies 

satisfy-satisfies 

study-studies 

try-tries 

worry-worries 

felerősít, eltúloz, kiszínez 

alkalmaz, pályázik 

zsarnokoskodik, 

erőszakoskodik 

engedelmeskedik 

sír 

tagad 

elgondol, elképzel 

repül 

beleért, magában foglal 

kiszab, kivet (adót) 

házasodik 

módosít 

feljogosít 

megbízik vkiben 

teljesít 

tanul 

megpróbál 

aggódik 

annoy-annoys 

betray-betrays 

buoy-buoys 

buy-buys 

clay-clays 

convey-conveys 

delay-delays 

destroy-destroys 

employ-employs 

enjoy-enjoys 

lay-lays 

obey-obeys 

 

pay-pays 

play-plays 

pray-prays 

say-says 

stay-stays 

stray-strays 

bosszant 

elárul, cserben hagy 

felszínen tart 

vásárol 

agyaggal tapaszt 

szállít, visz, hord 

elhalaszt 

lerombol 

alkalmaz 

élvez 

lefektet 

engedelmeskedik, 

szót fogad 

fizet 

játszik 

imádkozik 

mond 

marad 

eltéved, elkóborol 
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Kiejtés: 

a. Ha az ige végén z, dz, s, sh, tsh vagy ks hangokat ejtünk (ezek az ún. susogó és 

zizegő hangok), akkor az ige végére kerülő –es végződést iz-nek ejtjük: 

 

refuse-refuses, close-closes, use-uses 

change-changes, damage-damages, judge-judges,  

miss-misses, kiss-kisses,  

wash-washes, fish-fishes, wish-wishes, finish-finishes 

watch-watches, catch-catches, 

                  relax-relaxes, hoax-hoaxes, mix-mixes 

 

b. Magánhangzó és zöngés mássalhangzó után kiejtése: -z 

 

sees, hears, loves, bathes, fills, comes, explains, sings, grabs, begs, agrees, cries, 

shows, robs, forbids, tells, cleans, goes, shares, marries, pays  

 

Különösen ügyeljünk a do és a say egyes szám harmadik személyű alakjának 

kiejtésére: 

does = (dáz), says = (szez) 

 

c. Zöngétlen mássalhangzó után kiejtése: -sz 

 

            laughs, hopes, puts, looks, coughs, cooks, takes, helps, peeps, wants 

 

 

Kérdés: 

Alapvetően ebben az igeidőben kettő különböző kérdés lehetséges: 

 

1. Ha állapotra, azaz a „to be”-vel kérdezünk: Are you tired?-Fáradt vagy? 

Ebben az esetben egy puszta szórendcsere történt a kijelentő mondathoz képest: 

 

You are tired. – Fáradt vagy. 

 

Are you tired? – Fáradt vagy? 

 

2. Ha bármelyik másik ige a főige:  

 

            You speak English. – Beszélsz angolul. 

 

Do you speak English? – Beszélsz angolul? 

 

Hoppá! Itt nem történt szórendcsere, hanem bejött a mondatba egy új ige, a „do”, ami 

itt segédigeként szerepel, hiszen nem fordítjuk le magyarra. 

 

Amennyiben a „do/does” főige, akkor megjelenik az eredeti jelentéstartalma a magyar 

fordításban: 

 

I do my homework every day. – Én minden nap megcsinálom a házi feladatomat. 

My father hardly ever does the washing up.- Az apukám szinte soha nem mosogat. 

(Szinte soha nem csinálja meg a mosogatást.) 
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Vigyázz!!!  Amennyiben a „do” akár főige, akár segédige, mindig „does”-ra változik 

egyes szám harmadik személyben: 

 

                   My brother does his best every day. 

       A tesóm minden nap a legjobbat hozza ki magából. 

 

                                                                         Does your brother do his best every day? 

                                                         A tesód minden nap a legjobbat hozza ki magából? 

                                                                   

              Kérdésben, az egyes szám harmadik személy „s” ragját, csak a segédige kapja meg. 

 

 

Speciális eset, amikor mások foglalkozására vagyunk kíváncsiak: 

 

 What is your job? – Mi a munkád? Ennek a kérdések a jelentéstartalma megegyezik a 

„What do you do?” kérdéssel, azaz „Mi a munkád”, „Mit csinálsz azért, hogy élj?”  

A teljes kérdés így hangzik: What do you do for a living?,  de így már szinte senki nem 

kérdezi. 

 

Mindkét kérdésre ugyanazt a választ kell adnunk: I  am a…..” . Nem mondhatjuk azt, hogy 

„My job is…….”!!!! 

 

A what is/are…like? összetett kérdőszó. Jelentése: milyen? A kérdőszó után kell 

megnevezni a megfelelő igealakkal azt, amire a kérdés vonatkozik, és a mondat legvégére 

kerül a like szócska. 

 

What is your cat like? – Milyen a macskád? 

What are the children like? – Milyenek a gyerekek? 

What is your new teacher like? – Milyen az új tanárod? 

What is it like? – Milyen? (bármilyen tárgyra vonatkozhat) 

 

 Az egyszerű jelenben eléggé sok mondatrészre lehet kérdezni: 

 

John eats an apple at home every evening. 
                                             John minden este almát szokott enni otthon. 

 

 

1. Eldöntendő kérdés (yes/no): 

 

Does John eat an apple at home every evening? – Minden este almát szokott enni 

John? 

 

2. Alanyra kérdés: 

 

Who eats an apple at home every evening? – Ki szokott minden este almát enni 

otthon? 

 

 

3. Állítmányra (cselekvésre) kérdés: 

 

What does John do every evening? – Mit szokott John minden este csinálni? 
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4. Tárgyra kérdés: 

 

What does John eat every evening? – Mit szokott John enni minden este? 

 

5. A tárgy mennyiségjelzőjére kérdés: 

 

How many apples does John eat every evening? – Mennyi almát szokott John enni 

minden este? 

 

6. Helyhatározóra kérdés: 

 

Where does John eat an apple every evening? – Hol szokott John almát enni minden 

este? 

 

7. Időhatározóra kérdés: 

 

When does John eat an apple? – Mikor szokott John almát enni? 

 

 

Amint látjátok, egyetlen kakukktojás volt: a második pont, az alanyra kérdés. Erről lesz most 

szó. 

 

A suliban megtanultátok, hogy egyszerű jelenben mindig „do”-val kérdezünk és tagadunk.  

Ez mindaddig igaz is, amíg nem a cselekvés végrehajtójára, azaz az alanyra kérdezünk. 

 

Who loves you? – Ki szeret téged? (alanyra kérdezünk) 

Who do you love? – Kit szeretsz? (tárgyra kérdezünk) 

 

A lényeg az, hogy az angol nyelv nem ismeri a tárgyragot, amit a magyar nyelv „t” 

végződéssel fejez ki.  Nyelvtani értelemben élőlény is lehet tárgy, tehát az ”I love my wife.” 

mondatban a feleség a mondat tárgya, ő az, akit a szeretetem ”megdolgoz”.  

Tehát a mondat tárgya az amit/akit megdolgozunk amin/akin a cselekvés végbemegy.  

Ezzel szemben, az alany viszont a cselekvés végrehajtója. 

A kérdés az, hogy hogyan különböztetjük meg az alanyra kérdést a tárgyra kérdéstől? A 

válasz nagyon egyszerű: le kell fordítanom a kérdőszót magyarra, és ha van rajta tárgyrag 

(vagy bármilyen más rag), akkor tárgyra kérdezünk, míg ha nincs rajta, akkor alanyra.  

Amikor alanyra kérdezünk, a kérdő mondat szórendje megegyezik az állító mondatéval, és az 

alany helyére kerül a kérdőszó. 

 

Alanyra kérdésnél soha nincs „do”, vagy „does” segédige!  

 

Az alanyra kérdésnél a következő kérdőszavak fordulhatnak elő: 

 

who?-ki?-kik?  

what?-mi?-mik? 

whose?-kié?-kiké? 

which?-melyik?-melyek? 

what kind/sort of?-milyen fajta?-milyen fajták? 
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Nézzünk minden kérdőszóra példamondatokat: 

 

who?-ki?/kik? 

 

Who likes you? – Ki szeret téged?/Kik szeretnek téged? 

Who plays football? – Ki szokott focizni?/Kik szoktak focizni? 

Who normally looks after the cat? – Ki szokott/Kik szoktak általában a macskáról 

gondoskodni? 

Who comes with me? – Ki jön/Kik jönnek velem? 

Who lives in that old house? – Ki lakik/Kik laknak abban a régi házban? 

Who wants some more coffee? – Ki kér/Kik kérnek még kávét? 

Who likes ice cream? – Ki szereti/Kik szeretik a fagyit? 

Who eats bacon for breakfast? – Ki szokott/Kik szoktak szalonnát reggelizni? 

Who usually cooks in your family? – Ki szokott/Kik szoktak főzni a ti családotokban? 

Who takes your car to the garage? – Ki szokta/Kik szokták a kocsidat szervizbe vinni? 

Who drinks coffee in your family? – Ki szokott/Kik szoktak kávét inni a családotokban? 

Who knows the right answer? – Ki tudja/Kik tudják a helyes választ? 

Who writes you letters while you are abroad? – Ki szokott/Kik szoktak neked levelet írni, 

amikor külföldön vagy? 

Who generally arrives first? – Ki szokott/Kik szoktak általában először megérkezni? 

 

what?-mi?/mik? 

 

What removes this stain? – Mi tünteti/Mik tüntetik el ezt a foltot? 

What makes this noise? – Mi csinálja/Mik csinálják ezt a zajt? 

What bothers your neighbours? – Mi zavarja/Mik zavarják a szomszédaidat? 

What causes this problem? – Mi okozza/Mik okozzák ezt a problémát? 

What holds you back from learning English? – Mi tart/Mik tartanak vissza attól, hogy angolul 

tanulj? 

What helps you to learn English? – Mi segít/Mik segítenek téged az angol tanulásban? 

What makes you happy? – Mi tesz/Mik tesznek téged boldoggá? 

 

which?-melyik?/melyek? 

 

Which country produces the most cars? – Melyik ország gyártja a legtöbb autót? 

Which boy uses this pen? – Melyik fiú szokta ezt a tollat használni? 

Which profession attracts you? – Melyik szakma vonz téged? 

Which river flows into the Black Sea? – Melyik folyó ömlik a Fekete-tengerbe? 

Which animal eats the most food? – Melyik állat eszi a legtöbb ételt? 

Which soft drink costs the least? – Melyik üdítő kerül a legkevesebbe? 

 

whose?-kiét?/kikét? 

 

Whose husband helps with the housework? – Kinek a férje segít a házimunkában? 

Whose company makes the most profit? – Kinek a cége termeli a legtöbb profitot? 

Whose horse runs the fastest? – Kinek a lova fut a leggyorsabban? 

Whose bicycle costs the least? – Kinek a biciklije kerül a legkevesebbe? 

Whose baby cries at night? – Kinek a gyereke sír éjszakánként. 

Whose dog tends to bite? – Kinek a kutyája harapós? 

Whose cow gives the most milk? – Kinek a tehene adja a legtöbb tejet? 
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what kind/sort of?-milyen fajta?-milyen fajták? 

 

What kind/sort of phone provides this service? – Milyen (fajta) telefon nyújtja ezt a 

szolgáltatást? 

What kind/sort of present makes you happy? – Milyen (fajta) ajándék tesz téged boldoggá? 

What kind/sort of key opens this door? – Milyen (fajta) kulcs nyitja ezt az ajtót? 

What kind/sort of book teaches you the English grammar? – Milyen (fajta) könyv tanítja meg 

neked az angol nyelvtant? 

What kind/sort of medicine relieves my headache? – Milyen (fajta) gyógyszer csillapítja a 

fejfájásomat? 

What kind/sort of food melts the fat away from my belly? – Milyen (fajta) étel olvasztja le a 

zsírt a hasamról? 

 

Azonban, ha tárgyra kérdezünk, a kérdőszó magyar fordítása kiegészül egy „t” tárgyraggal: 

 

who?-kit?-kiket?  

what?-mit?-miket? 

whose?-kiét?-kikét? 

which?-melyiket?-melyeket? 

what kind/sort of?-milyen fajtát?-milyen fajtákat? 

 

Ezekben a kérdésekben a „do/does” segédigék az alany (cselekvő) előtt állnak, és kötelező 

használni őket. 

 

who?-kit?/kiket? 

 

Who do you teach usually? – Kit szoktál tanítani? 

Who do you like? – Kit szeretsz? 

Who do you invite generally? – Kit szoktál meghívni? 

Who does Laura ask for help? – Kit kér meg Laura, hogy segítsen? 

Who do you visit? – Kit látogatsz meg? 

Who do you take with you to the cinema usually? – Kit szoktál elvinni magaddal a moziba? 

 

what?-mit?/miket? 

 

What do you buy at this shop? – Mit szoktál vásárolni ebben az üzletben? 

What do you want? – Mit akarsz? 

What does your mother ask when you arrive home late? – Mit szokott anyukád kérdezni, 

amikor későn érsz haza? 

What do you know about Janet? – Mit tudsz Janet-ről? 

What do you give to the poor? – Mit szoktál adni a szegényeknek? 

What do you eat in the evenings? – Mit szoktál enni esténként? 

What do you drink when you go out? – Mit szoktál inni, amikor elmész szórakozni? 

What do you usually do in such a strange situation? – Mit szoktál általában csinálni egy ilyen 

furcsa szituációban? 

 

whose?-kiét?/kikét? 

 

Whose car do you use? – Kinek a kocsiját szoktad használni? 

Whose children do you take home from school? – Kinek a gyerekeit szoktad hazavinni az 

iskolából? 

Whose dog do you feed? – Kinek a kutyáját szoktad etetni? 

Whose books do you read? – Kinek a könyveit szoktad olvasni? 
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which?-melyiket?/melyeket? 

 

Which do you prefer? – Melyiket kéred? 

Which stores do you like the most? – Melyik üzleteket kedveled a legjobban? 

Which songs do you listen to from this album? – Melyik számokat szoktad hallgatni erről a 

lemezről? 

Which cat do you want to take with you? – Melyik macskát akarod magaddal vinni? 

 

Ha cselekvésre kérdezünk, kötelező kitenni a „do” és a „does” segédigét.  

 

Do they often come here? – Gyakran járnak ide? 

Do you speak English? – Beszélsz angolul? 

Tagadás: 

 

A tagadó alakot a „do/does” segédigék tagadó alakjaival „do not/don’t, does not/doesn’t” és 

a főige szótári alakjával képezzük. Beszédben az összevont alak „don’t/doesn’t” sokkal 

gyakoribb: 

 

I do not/don’t like disco music very much. – Nem nagyon szeretem a diszkó zenét. 

Jack does not/doesn’t want to eat this pie. – Jack nem akarja megenni ezt a pitét. 

I do not/don’t think he is right. – Szerintem neki nincs igaza. 

She does not/doesn’t want to marry me. – Ő nem akar házasságot kötni velem. 

We do not/don’t want to move abroad. – Nem akarunk külföldre költözni. 

I do not/don’t eat bread because it makes me fat. – Nem szoktam kenyeret enni, mert hízlal. 

 

Tagadó-kérdő mondatok: 

 

A tagadó-kérdő mondatoknak három különböző módon fordulhatnak elő és a „do/does” 

segédige soha nem hagyható el: 

 

a. Kérdőszavas tagadó kérdések. 

b. Eldöntendő (nem kérdőszavas) tagadó kérdések. 

c. Alanyra kérdező tagadó kérdések. 

 

a. Kérdőszavas tagadó kérdések: 

 

A „why” kérdőszóval kezdődő tagadó kérdések egyszerű jelenben valójában tanácsot adnak, 

tehát megegyeznek tartalmilag a should (kellene) módbeli segédige jelentéstartalmával, amit 

szintén tanácsadás kifejezésére használunk: 

 

Why don’t you try to be nice to me sometimes? – Miért nem próbálsz meg néha kedves lenni 

velem? 

= 

You should try to be nice to me sometimes. – Néha meg kellene próbálnod kedvesnek lenni 

velem. 

 

Why don’t you sleep at nights? – Miért nem szoktál éjszakánként aludni? 

= 

You should sleep at nights. – Aludnod kellene éjszakánként. 

 

Why don’t you run every day? – Miért nem szoktál minden nap futni? 

= 

You should run every day. – Minden nap kellene futnod. 
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Természetesen lehet más a kérdőszó, itt nem lesz rejtett jelentéstartalom: 

 

Who don’t you invite? – Kit nem szoktál meghívni? 

What color don’t you like? – Melyik szín nem tetszik? 

 

 

b. Eldöntendő tagadó kérdések. 

 

Ezek a kérdések gyakran csodákozást, neheztelést fejeznek ki, és ráadásul igen ritkák: 

 

Don’t you use the seatbelt? – Nem használod a biztonsági övet? 

Doesn’t your mother visit you in the hospital? – Nem szokott az anyukád meglátogatni a 

kórházban? 

Don’t you think that you are too curious? – Nem gondolod, hogy túl kíváncsi vagy? 

Don’t you love me? – Nem szeretsz? 

Don’t you go to work by car? – Nem kocsival szoktál dolgozni menni? 

Don’t you smoke? – Nem dohányzol? 

 

 

c. Alanyra kérdező tagadó kérdések: 

 

Who doesn’t help you with the housewok? – Ki nem szokott neked segíteni a házimunkában? 

What doesn’t make you nervous? – Mi nem idegesít fel téged? 

What doesn’t you like? – Mi nem tetszik neked? 

Who doesn’t want to have a new car? – Ki nem akar új kocsit?  

Who doesn’t like pancake? – Ki nem szereti a palacsintát? 

Who doesn’t use cheat sheet? – Ki nemszokott puskázni? 

 

 

Nyomatékosítás kedvéért rakhatjuk a „do/does” segédigét kijelentő mondatba is. Itt kb az 

„igen is/bizony” jelentéstartalommal bír: 

 

-You don’t speak English! – Nem beszélsz angolul! 

- Yes, I do speak English! – De igenis, én beszélek angolul! 

 

-You don’t like horror movies! – Nem szereted a horror filmeket! 

-I do like them! – De igenis szeretem őket! 

 

Használat: 

1. Ismétlődő cselekvések. 

Ez azt jelenti, hogy olyan cselekvéseket fejezünk ki, amit rendszeresen, szokásos 

módon, ismétlődően hajtunk végre.  

 

Gyakoriság határozók: 

 

 A gyakoriság határozók helye a mondatban: 

 

Először vizsgáljuk meg az angol mondat szórendjét. 
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                                         Jack lassan ette otthon a reggelit tegnap. 

                                Jack ate his breakfast slowly at home yesterday. 

 

 

 

          alany          állítmány        tárgy        módhatározó          helyhatározó    időhatározó 

 

Ebben a mondatban nem volt gyakoriságot kifejező határozó. 

A leggyakoribb eset az, amikor a gyakoriság határozó az alany és az állítmány közé 

ékelődik: 

 

                                                               

 

                                                                I often go abroad. 

                                                 Gyakran szoktam külföldre menni. 

 

always/ever – mindig/folyvást 

 

I don’t always take the metro. – Nem mindig megyek metróval. 

He always plays roulette. – Ő mindig rulettezik. 

She always gets up at 7. – Ő mindig hétkor kel. 

This is what she ever does. – Ezt csinálja mindig. 

My brother always uses my bicycle. – A tesóm mindig az én biciklimet használja. 

We always go to Croatia in summer. – Nyáron mi mindig Horvátországba megyünk. 

My son always plays hockey. – A fiam mindig jégkorongozik. 

They always park their car too close to mine. – Ők mindig túl közel parkolnak a kocsimhoz. 

 

often/frequently – gyakran 

 

I often go abroad in summer. – Nyáron gyakran megyek külföldre. 

Robert often goes to bed late. – Robert gyakran fekszik le későn. 

He often loses and rarely wins. – Gyakran veszít, ritkán nyer. 

Is your boss often rude to you? – Gyakran goromba veled a főnököd? 

I frequently wash my hands. – Gyakran megmosom a kezemet. 

Tourists frequently ask questions. – A turisták gyakran tesznek fel kérdéseket. 

My mother frequently tells me off. – Anya gyakran le szokott szidni. 

 

 

rarely/seldom – ritkán 

 

Amanda rarely wears jeans. – Amanda ritkán hord farmert. 

My father rarely helps me with my homework. – Apa ritkán segít megcsinálni a házi 

feladatomat. 

I seldom wash up the dishes. – Ritkán szoktam mosogatni. 

I seldom go to work on foot. – Ritkán megyek gyalog dolgozni. 

My father seldom repeats his requests. – Apa ritkán ismétli a kéréseit. 

 

regularly – rendszeresen, szokásosan 

 

We regularly mow the lawn in our garden. – Rendszeresen lenyírjuk a füvet a kertben. 

I regularly do sport. – Rendszeresen sportolok. 

My mother in law regularly cooks stuffed cabbage. – Az anyósom rendszeresen főz töltött 

káposztát. 

My father regularly feeds our rabbit. – Apa rendszeresen eteti a nyulunkat. 
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never – soha 

 

John never plays cards. – John soha nem kártyázik. 

Politicians never lie. – A politikusok soha nem hazudnak. :) 

My girlfriend never arrives in time. – A barátnőm soha nem érkezik meg időben. 

He never takes on challenging tasks. – Soha nem vállal kihívást jelentő feladatokat. 

hardly ever – szinte sosem 

 

Hungarian people hardly ever eat snails. – A magyarok szinte soha nem esznek csigát. 

I hardly ever use my camera. – Én szinte soha nem használom a fényképezőgépem. 

 

A „hardly ever” és a „never” magukban hordozzák a tagadást, ezért a dupla tagadás tiltása 

miatt ezekben a mondatokban nem tagadjuk le az igét a „do” segédigével. 

 

Ha nagyon hangsúlyozni akarjuk mondandónkat: never ever +fordított szórendet 

használjunk, de a mondat végén pont van. Pl:  

 

Never ever do I smoke. – Én aztán soha nem dohányzom. 

 

Az alábbi öt gyakoriság határozó azonban lehet a mondat elején és végén is. 

 

sometimes – néha 

generally/normally/usually – általában 

occasionally – alkalomszerűen 

 

Nézzük példamondatokkal: 

 

sometimes – néha 

 

We sometimes go to the theatre. – Néha elmegyünk színházba. 

Do you dream about fairies sometimes? – Szoktál néha tündérekről álmodni? 

Why don’t you try to be polite sometimes? – Miért nem próbálsz meg néha udvarias lenni? 

Sometimes my brother tries to be nice to me. – Néha a tesóm megpróbál rendes lenni velem. 

 

generally/normally/usually – általában 

 

Generally they stay at home at weekends. – Ők általában otthon maradnak hétvégenként. 

I usually laugh at him. – Ki szoktam őt nevetni. 

I usually read magazines. – Általában magazinokat olvasok. 

Who usually looks after the dog? – Általában ki gondozza a kutyát? 

I don’t stay up late normally. – Általában nem maradok fönt sokáig. 

 

occasionally – alkalomszerűen 

 

I occasionally drink champagne. – Alkalomszerűen iszok pezsgőt. 

We listen to the radio occasionally. – Alkalomszerűen hallgatjuk a rádiót. 

Occasionally our teacher forgets to give us homework. – Alkalomszerűen a tanárunk elfelejt 

házi feladatot adni. 
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A daily – naponta, weekly – hetente, monthly – havonta, annually/yearly – évente, a mondat 

végére kerülnek. Természetesen, ha a mondat elejére rakod, azt is megértik, de nem helyes. 

 

I have a shower daily. – Naponta zuhanyozom. 

We hoover our carpet weekly. – Hetente kiporszívózzuk a szőnyegünket. 

I visit my aunt monthly. – Havonta látogatom meg a nagynénémet. 

We go on holiday annually/yearly. – Évente megyünk nyaralni. 

Van néhány különleges gyakoriságot kifejező szókapcsolat: 

 

now and then – időnként 

 

We eat fish now and then. – Időnként eszünk halat. 

 

once in a blue moon – hébe-hóba, nagyritkán 

 

I go fishing once in a blue moon. – Nagyritkán elmegyek horgászni. 

 

A létige: „TO BE” esetében van egy kis bökkenő. Itt a gyakoriság határozó képtelen 

beékelődni az alany és az állítmány közé. Kicsit furcsán hangzik: I always am tired. Ez 

teljesen hibás! Ebben az esetben az alany az állítmánytól nem tud elszakadni. Helyesen tehát: 

 

I am always tired. – Mindig fáradt vagyok. 

 

Ide kell sorolnunk az „every” segítségével képzett gyakoriságot kifejező határozókat. 

Vigyázz! Az „every” után mindig egyes számban van a főnév, kivéve, ha előtte egynél 

nagyobb számnév szerepel. Általában a mondat végén állnak, de ha az elejére teszed, akkor 

sem lősz mellé, pusztán kihangsúlyozod. 

 

every hour – minden órában/óránként 

every three hours – háromóránként 

every day – minden nap 

every three days – háromnaponta 

every week – minden héten 

every three weeks - háromhetente 

every month – minden hónapban 

every three months – háromhavonta 

every year – minden évben 

every three years – háromévente 

every time – minden alkalommal, amikor csak 

every other day – minden másnap 

 

My grandfather checks his bloodpressure every hour. – A nagypapám óránként ellenőrzi a 

vérnyomását. 

I eat something every two hours. – Kétóránként eszek valamit. 

I eat fish every day. – Minden nap szoktam halat enni. 

He drinks a case of beer every day. – Megiszik egy rekesz sört minden nap. 

I go to the gym every two days – Kétnaponta járok edzőterembe. 

My uncle goes fishing every week. – A nagybátyám minden héten jár horgászni. 

I visit my son every three weeks. – Minden harmadik héten meglátogatom a fiamat. 

I go to the cinema every month. – Minden hónapban megyek moziba. 

We go to a restaurant every two months. – Kéthavonta járunk étterembe. 

My father buys a new car every year. – Apukám minden évben vesz egy új autót. 

My parents go abroad every two years. – A szüleim kétévente járnak külföldre. 
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 „once, twice, three times…..” 
 

Itt olyan mondatokra gondolj, amelyekben azt fejezed ki, hogy egy adott intervallumon belül 

pontosan hányszor szoktad a cselekvést végrehajtani: 

 

once a day – naponta egyszer 

once a week – hetente egyszer 

once a month – havonta egyszer 

once a year – évente egyszer 

 

A határozatlan névelő ”a” nagyon fontos! 

Csak a „once” és a „twice” lóg ki a sorból, a többi egyformán képződik. Figyeld meg: 

 

three times – háromszor 

four times – négyszer 

five times – ötször 

 

Tehát a szám után jön a times szó. Itt nem arra kell gondolni, hogy a time mint idő 

jelentéstartalom többes számba kerül, hiszen az időt nem lehet többes számba rakni. Nincs 

egy idő, két idő, három idő. 

A times körülbelül a magyar -szor -ször végződésnek felel meg. 

 

I brush my teeth three times a day. – Háromszor mosok fogat naponta. 

My brother feeds his cat twice a day. – A tesóm kétszer szokta megetetni a macskáját 

naponta. 

My sister’s niece goes playing tennis four times a week. – A nővérem unokahúga egy héten 

négyszer jár teniszezni. 

My godfather goes skiing with his family twice a year. – A keresztapám kétszer megy síelni 

évente a családjával. 

 

Amennyiben gyakoriságra szeretnél kérdezni, a „how often? – milyen gyakran?”  összetett 

kérdőszót használd. 

 

How often do you learn English? – Milyen gyakran tanulsz angolul? 

How often does your father wash his car? – Milyen gyakran szokta apukád lemosni a 

kocsiját? 

 

How many times a day? – Naponta hányszor? 

How many times a week? – Hetente hányszor? 

How many times a month? – Havonta hányszor? 

How many times a year? – Évente hányszor? 

 

How many times a day do you comb your hair? – Naponta hányszor fésülködsz? 

How many times a year do you put on these shoes? – Évente hányszor veszed fel ezt a cipőt? 

How many times a week do you take the metro? – Hetente hányszor metrózol? 

 

Ha a hét napjain végezzük a rendszeres cselekvést, akkor a hét napjai lehetnek egyes vagy 

többes számban. A mondatban ez nem okoz jelentéskülönbséget. Ebben az esetben az elöljáró 

mindig az „on”. 

 

on Monday(s) – hétfőnként 

on Tuesday(s) – keddenként 

on Wednesday(s) – szerdánként 
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on Thursday(s) – csütörtökönként 

on Friday(s) – péntekenként 

on Saturday(s) – szombatonként 

on Sunday(s) – vasárnaponként 

 

I feel awful on Monday(s). – Hétfőnként borzasztóan érzem magam. 

I have an English lesson on Tuesday(s). – Keddenként angolórám van. 

Rose washes her feet on Wednesday(s). – Rose szerdánként mos lábat. 

I go out with my friends on Saturday(s). – Szombatonként megyek szórakozni a barátaimmal. 

We go to church on Sunday(s). – Vasárnaponként templomba járunk. 

 

Ugyanez vonatkozik a napszakokra is. Nagyon vigyázz az elöljárószavakra! Az „at night” 

kivétel, a többi in+the kombinációval kezdődik. 

 

in the morning(s) – reggel, reggelente 

in the afternoon(s) – délután, délutánonként 

in the evening(s) – este, esténként 

at night(s) – éjszaka, éjszakánként  

 

I work out in the morning. – Reggel szoktam edzeni. 

My daughter sleeps in the afternoon. – A lányom alszik délutánonként. 

We read good books in the evenings. – Jó könyveket szoktunk olvasni esténként. 

I sleep like a baby at nights. – Alszom, mint a bunda éjszakánként. 

 

2. Ha valamiről általánosságban beszélünk. 

 

Firemen are brave people. – A tűzoltók bátor emberek.  

I live in Budapest – Budapesten élek. 

Adults work – A felnőttek dolgoznak. 

Children go to school. – A gyerekek iskolába járnak. 

I run. – Szoktam futni. 

Vegetarians don’t eat meat – A vegetáriánusok nem esznek húst. 

Fast driving causes many accidents – A gyors vezetés sok balesetet okoz. 

Tom speaks French fluently. – Tom folyékonyan beszél franciául. 

 

3. Ha örök igazságról beszélünk: 

 

Gondolom, felmerül benned az a kérdés, hogy mi a különbség az általánosság, és az örök 

igazság között. Ez engem is sokat foglalkoztatott, és most megpróbálom megvilágítani. 

Ha a Föld történetét leírnánk egy tízezer oldalas könyvben, az ember az utolsó oldalon jelenne 

meg, és az elmúlt kétezer év beleférne az utolsó szóba. Tehát ami általánosság az az emberi 

civilizációval függ össze, míg az örök igazság a Föld történetével. 

 

The Earth revolves round the Sun. – A Föld a Nap körül kering. 

Lightning never strikes in the same place twice. – A villám sosem csap kétszer ugyanoda. 

The Sun rises in the East. – A Nap keleten kel. 

Water boils at 100 degrees Celsius. – A víz 100 fokon forr. 

The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. – Az Amazonas az Atlanti-óceánba folyik. 

Water contains oxygen. – A víz oxigént tartalmaz. 

Glass breaks easily. – Az üveg könnyen törik. 

Planets attract each other. – A bolygók vonzzák egymást.  

Gold is heavier than silver. – Az arany nehezebb az ezüstnél. 

Bees make honey. – A méhek mézet készítenek. 
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4. Ezt az igeidőt kell használnunk a következő szituációkban is: 

 

a. Amikor a jelen pillanatában folyamatosan zajló eseményt közvetítünk. 

Különösen sport és színpadi közvetítések esetén. Ha elmesélsz egy könyvet, 

vagy filmet, szintén ezt az igeidőt használd. 

 

Gera gets the ball, dribbles down the left wing, passes to Dzsudzsák, he heads it and goal! – 

Gera kapja a labdát, cselezgetve végigviszi a balszélen, passzol Dzsudzsáknak, fejel, és gól! 

 

b. Egy gép használatának a bemutatása, vagy amikor elmondjuk, hogyan kell egy 

ételt megfőzni, vagy útbaigazítunk valakit. 

 

Let me show you how to use it. First you put in the cd, push the play button, and it starts. – 

Had mutassam meg, hogyan kell használni. Először berakod a cd-t, lenyomod a play gombot, 

és elindul. 

 

Now listen! I heat up the oil in a frying pan, then I add the chopped onion….. – Most figyelj! 

Felmelegítem az olajat egy serpenyőben, azután hozzáadom a szeletelt hagymát….. 

First you go straight and then you turn left. – Először egyenesen mész azután elfordulsz balra. 

 

c. Amikor elmondjuk, hogy mit ábrázol egy kép vagy egy alkotás.  

 

This picture portrays my family. Everybody seems to be very happy. – Ez a kép a családomat 

ábrázolja. Mindenki nagyon boldognak tűnik. 

 

Vigyázz! Ha azt akarod kifejezni, hogy épp mi zajlik a képen, az már Present Contonuous 

(folyamatos jelen), amit a következő fejezet mutat be. 

 

d. Gyakran szerepel egyszerű jelen idő Simple Past vagy Present Perfect helyett 

újságcikkek címeiben: 

 

Many people die in a car crash. – Sok ember meghalt egy autóbalesetben. 

Father and his son pose for same photo over 30 years. – Apa és fia 30 éven át készített fotót 

ugyanabban a pózban. 

 

5. Az egyszerű jelen idővel kifejezhetünk jövő időt is: 

 

Ez egy nagyon korlátozott jelentéstartalom. A lényege az, hogy a cselekvés bekövetkezése 

nem a beszélőtől függ, tehát konkrét kezdési és befejeződési időpontja van, amire a mondat 

közlőjének nincs ráhatása. Előfordulhat, hogy már késtél le buszt, vonatot, villamost, repülőt, 

vagy egy mozifilmet. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak a nyitvatartási időre vonatkozó 

mondatok, nem is beszélve a holnapi napról. Ha azt mondanád:”Tomorrow will be 

Monday.” mindenki csak értetlenül nézne rád, mert nem helyes. A helyes mondat: 

„Tomorrow is Monday.”, ugyanis ha velem ma bármi történik attól még holnap hétfő lesz. 

 

The train leaves Liverpool at 11.30 am. – A vonat 11.30-kor (fog) elindulni Liverpool-ból. 

When does the exhibition open? – Mikor nyit a kiállítás? 

When does the film start? – Mikor kezdődik a film? 

The karate course starts in July and finishes in August. – A karate tanfolyam júliusban 

kezdődik, és augusztusban lesz vége. 

What time does the film begin? – Hánykor kezdődik a film? 

When does the match finish? – Mikor fejeződik be a meccs? 

Your plane leaves at 6.30, Mr.Smith. – Az Ön gépe 6.30-kor indul, Mr. Smith. 

What time does the film begin tonight? - M ikor kezdődik a film ma este? 
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                            LEAVE/GO 

                         ARRIVE/COME 
When does your plane leave? – Mikor indul a repülőd? 
    When does your train arrive? – Mikor érkezik a vonatod? 

    My bus leaves at 8.30 pm. – A buszom fél kilenckor indul. 
 

Vigyázz! A when=mikor, a what time=hánykor! 

 

 

 

 

    START/BEGIN 

FINISH/END 
When does the film start? – Mikor kezdődik a film? 

When does the language course begin? – Mikor kezdődik a 

nyelvtanfolyam? 

The film starts at 6.30 pm. – A film fél hétkor kezdődik. 
 

 

 

                                 OPEN 

     CLOSE 
When does the shop open? – Mikor nyit az üzlet? 

When does the bank close? – Mikor zár a bank? 

The exhibition closes at 7.00 pm. – A kiállítás este hétkor 

zár.            

                     
 

 

 

 

 

6. Ha a here és a there helyhatározókat a go vagy a come ige követi, akkor logikus, 

hogy a cselekvés a jelen pillanatában zajlik. Igen ám, de ez az angolban egyszerű 

jelen (Present Simple), annak ellenére, hogy a magyar agy a folyamatos jelen-t 

(Present Continous) használna, hiszen most történik.  

 

Here comes Jack. – Itt jön Jack. 

There goes the boss. – Ott megy a főnök. 

Here comes my bus. – Itt jön a buszom. 

 

Ha többes számú az alany, vigyázz! Az igén nincs „s”, viszont a főnév végére kerül a többes 

számot jelölő „s”. 

 

There go my friends. – Ott mennek a barátaim. 

Here come my colleagues. – Itt jönnek a kollégáim. 

       

repülő-plane 

 vonat-train 

   busz-bus 

    autó-car 

  film-film 

 play-darab 

match-meccs 

 

 

   shop-bolt 

  bank-bank 
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Ha személyes névmást használunk, a szórend megváltozik, a névmás beékelődik a 

helyhatározó és az ige (állítmány) közé.  

 

Here he comes. – Itt jön ő. 

There he goes. – Ott megy. 

Here it comes. – Itt jön. 

 

      

7. Performatív igék esetén, azaz ahogy kimondjuk az igét, már meg is valósult a 

cselekvés, ebből következően folyamatos igeidőben nem használhatóak: 

 

We accept your ideas. – Elfogadjuk az ötleteidet. 

I admire the effort you put into this work. – Én csodálom az erőfeszítésed, amit beleteszel 

ebbe a munkába. 

I admit stealing your pen. – Elismerem a tollad ellopását. 

We both agree that you need to work harder. – Mindketten egyetértünk abban, hogy 

keményebben kell dolgoznod. 

I apologize for the failure. – Elnézést kérek a kudarcért. 

I don't approve of this. – Én ezt nem helyeslem. 

I confess my blunder. – Beismerem a tévedésem. 

Do you confirm your sister is on board? – Megerősíti, hogy a nővére a fedélzeten van? 

I congratulate you on your graduation. – Gratulálok a diplomádhoz. 

She declares that she is innocent. – Azt állítja, hogy ártatlan. 

I don’t excuse you for your rudeness. – Nem bocsátom meg neked a gorombaságodat. 

She never expresses her feelings. – Ő soha nem fejezi ki az érzéseit. 

My father forbids smoking in our flat. – Apa tiltja a dohányzást a lakásunkban. 

I always maintain the proper safety gap. – Én mindig betartom (fenntartom) a megfelelő 

követési távolságot. 

My parents object to my plan. – A szüleim ellenzik a tervem. 

We offer you the best position. – A legjobb állást ajánljuk fel önnek. 

I promise to keep my word. – Megígérem, hogy tartom a szavam. 

We propose to follow the original arrangements. – Indítványozzuk az eredeti előkészületek 

folytatását. 

I suggest that you shouldn’t use any cheat sheet. – Azt javaslom, nem kellene puskáznod. 

I sympathize with your father. – Együttérzek apukáddal. 

 

 

Megnéznéd videón is?                                        Készen állsz egy kis gyakorlásra? 

 

 

 

 

Itt tesztelheted a 

tudásodat! 

Kattints a 

kártyára, vagy 

ide: 

https://quizlet.com/359683597/present-simple-

peldamondatok-gerillangol-flash-cards/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3ITLvVZMrI
https://quizlet.com/359683597/present-simple-peldamondatok-gerillangol-flash-cards/
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További tartalmakra vágysz? 
Csatlakozz facebook oldalamhoz, youtube 

csatornámhoz. 
 

  www.facebook.com/gerillangol 
 

 
https://www.youtube.com/channel/UCVWCmoFcNgbEytIVAnD1ixg/video
s 
 
 
 

 

 
Mind a 12 igeidő részletes magyarázata érdekel? 

Látogass el a weboldalra, gyere el a workshopokra, 
előadásokra, magánórákra.  

 

 

 

www.gerillangol.hu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCVWCmoFcNgbEytIVAnD1ixg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCVWCmoFcNgbEytIVAnD1ixg/videos
http://www.gerillangol.hu/
https://www.facebook.com/gerillangol
https://www.youtube.com/channel/UCVWCmoFcNgbEytIVAnD1ixg/videos

