
Present Simple 
 
Kijelentő: I love you. Szeretlek   
Kérdő: Do you love me?  
Tagadó: He doesn’t love me 

 

 
Now 

Kérdezni és tagadni DO-val kell! 

Egyes szám harmadik személyben (she, he, it) ne felejtsd el az s ragot az ige végén. (she 
eats, he plays) 

A rajzon látható kis karikák azt próbálják érzékeltetni, hogy a cselekvés rendszeresen, 
ismétlődően megy végbe, tehát például minden nap, minden reggel stb. 

 

Mikor használjuk? 

• Ha tehát a cselekvés rendszeres, szokásos 

• Általánosságokat, viszonyokat kifejező esetben 

• A here és there szavak mellett 

• Bizonyos szavaknál, melyeket nem lehet Present Continuous-ba tenni  

• Mondatkezdő kifejezéseknél: 

 
Ennél az esetnél gyakran használunk időhatározó szókat, melyek a következők: 
generally, usually, often, sometimes, never, seldom, rarely, once a day, every day, every 

week stb., once a year stb.  

Present Continuous 
 
Kijelentő: She is smiling at me.                       Épp rám mosolyog. 

Kérdő: Is she smiling at me? 

Tagadó: She isn’t smiling at me. 

 

 
Now 

Mikor használjuk? 

• Használjuk tehát akkor, ha a beszéd, vagy írás pillanatában történő cselekvést 
akarunk kifejezni 

• Amennyiben a szokásostól eltérő cselekvéseket akarjuk mondatba önteni, szintén 
ez az igeidő használatos (természetesen a PRESENT SIMPLE TENSE-szel párba 
állítva). 

• Ha egy rendszeres cselekvést érzelmi töltéssel, például dühösen akarsz kimondani, 
szintén ezt az igeid?t használd! 

• Az angol nyelvben vannak olyan igék, melyeket nem lehet a fenti igeidőbe tenni. Pl.: 
understand, know, see, hear, remember, forget stb., tehát az akaratunktól 

független cselekvéseket kifejező igék, plusz a want ige.  
• Ez az igeidő jövő időt is kifejezhet. 

 

Present Perfect 
Kijelentő: I have seen this film. Láttam már ezt a filmet  
Kérdő: Have you seen this film? 

Tagadó: I haven’t seen this film. 

Now 

 
 
Mikor használjuk? 

• ha nem a cselekvés maga a fontos a beszélő számára, hanem az, hogy ennek 
milyen hatása, milyen következménye van a jelenre. 

• Olyan cselekvéseknél, melyek megtörténtek már, de a történésnél fontosabb a 
hatás: 

He has broken his leg he can't come with me to the disco. Lábát törte, így 
nem jöhet velem diszkózni. 

• Olyan múlt idejű kijelentéseknél, melyeknél már szót használsz: 
I have already been to Tótkomlós. Jártam már Tótkomlóson. 

• Olyankor, ha a cselekvés még nem történt meg, de még megtörténhet: 
I haven't been to Tótkomlós yet. Még nem jártam Tótkomlóson. 

• Olyan kérdéseknél, melyek egy cselekvés megtörténtét firtatják: 
Have you ever been to Tótkomlós? Jártál te már Tótkomlóson? 

• Ha a cselekvés épp a beszéd előtt fejeződött be (JUST): 
I've just been to Tótkomlós. Épp most jártam Tótkomlóson. 

• Ha a cselekvés befejeződött ugyan, de a mai napon (today), ma reggel (this 
morning), ma délután (this afternoon), ezen a héten (this week), ebben a hónapban 

(this month), ebben az évben (this year) stb.: 
I've been to Tótkomlós this morning. Ma reggel jártam Tótkomlóson. 

Present Perfect Continuous 

 
Kijelentő: I have been playing the violin for five years. Már öt éve hegedülök.   
Kérdő: Have you been playing the violin for five years?  
Tagadó: He hasn’t been playing the violin for five years. 

 
Now 

 
 
Mikor használjuk? 

• ha a cselekvés a múlt egy ismert (since 5 o’clock), vagy ismeretlen (for ages) 
pontjából elindul és hajthatatlanul, töretlenül tart egészen a jelenig 

• Lényeges, hogy ezt az igeidőt tagadás esetén csak ritkán használják, helyette a 
present perfect használatos 

• Összetett igéknél (to be married; to be engaged; to be in love, stb.), valamint 
melléknevek használata esetén a Present Perfect Continuous Tense nem 
használható, ilyenkor szerepét átveszi a Present Perfect Tense. Ugyanez 
vonatkozik foglalkozásokra is. 

 

Forrás: Dohár-Verasztó: Kis Angol Nyelvtan 


