
1
kijelentő mód, jelen idő: általános/ 

határozatlan igeragozás 
 Present tense indicative: the general/ 

indefinite conjugation

1. az előhangzók nélküli személyragok 
 Personal suffixes without linking vowels

a, á, o, ó, u, ú, i, í e, é ö, ő, ü, ű

én
-ok -ek -ök
-lak -lek

te -sz
ő -ø

mi -unk -ünk
ti -tok -tek -tök
ők -nak -nek

Megjegyzések: / Notes:
• az a, á, o, ó, u, ú mély magánhangzó. az i, í magas magánhangzó, de az i, í magán-

hangzós igék mély hangrendű személyragokat kapnak a hinni, hisz- és a vinni, visz- 
kivételével. az e, é ajakréses, míg az ö, ő, ü, ű ajakkerekítéses magas magánhangzó.

The sounds a, á, o, ó, u, ú are back vowels. the sounds i, í are front vowels. the verbs 
containing i, í, however, take back vowel personal suffixes, except for hinni, hisz- to 
believe and vinni, visz- to carry. The e, é are unrounded, whereas the ö, ő, ü, ű are front 
rounded vowels.

• a személyragok megnevezik az alany számát és személyét, ezért csak akkor kell 
kitenni a személyes névmást [én, te, ő (vagy ön/maga), mi, ti, ők (vagy önök/maguk)], 
ha hangsúlyos.

personal suffixes indicate the number and person of the subject, therefore the personal 
pronouns [én I, te you, ő he/she/it (or ön/maga you), mi we, ti you, ők they (or önök/ 
maguk you)] are mainly used for emphasis.

• a -lak/-lek személyrag jelentése: én téged/titeket/benneteket. [pl. szeretlek.] / the 
meaning of the personal suffix -lak/-lek is: én (I as subject) téged/titeket/ benneteket 
you (as singular or plural direct object). [e.g. szeretlek. (I love you.)]

• a tárgyatlan igék ragozása megegyezik a tárgyas igék általános ragozásával. / the 
conjugation of intransitive verbs is identical to the general conjugation of transitive verbs.

a) Igék mély magánhangzós ragokkal: / Verbs with back vowel suffixes:
tanul|ni to learn/study, vásárol|ni to purchase/buy, vár|ni to wait, csinál|ni to make/do, 

ír|ni to write, sír|ni to cry
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tanul- vásárol- vár- csinál- ír- sír-

én tanulok vásárolok várok
várlak

csinálok írok sírok -ok
-lak

te tanulsz vásárolsz vársz csinálsz írsz sírsz -sz
ő tanul vásárol vár csinál ír sír -ø
mi tanulunk vásárolunk várunk csinálunk írunk sírunk -unk
ti tanultok vásároltok vártok csináltok írtok sírtok -tok
ők tanulnak vásárolnak várnak csinálnak írnak sírnak -nak

b) Igék ajakréses magas magánhangzós ragokkal: / Verbs with front unrounded vowel 
suffixes:

él|ni to live, szeret|ni to love/like, felel|ni to answer, beszél|ni to speak, énekel|ni to sing, 
fizet|ni to pay

él- szeret- felel- beszél- énekel- fizet-

én élek szeretek
szeretlek

felelek beszélek énekelek fizetek
fizetlek

-ek
-lek

te élsz szeretsz felelsz beszélsz énekelsz fizetsz -sz
ő él szeret felel beszél énekel fizet -ø
mi élünk szeretünk felelünk beszélünk énekelünk fizetünk -ünk
ti éltek szerettek feleltek beszéltek énekeltek fizettek -tek
ők élnek szeretnek felelnek beszélnek énekelnek fizetnek -nek

c) Igék ajakkerekítéses magas magánhangzós ragokkal: / Verbs with front rounded vowel 
suffixes:

készül|ni to prepare, ül|ni to sit, üdül|ni to be on holiday, repül|ni to fly, örül|ni to be 
glad/pleased/delighted, köszön|ni to greet

készül- ül- üdül- repül- örül- köszön-
én készülök ülök üdülök repülök örülök köszönök -ök
te készülsz ülsz üdülsz repülsz örülsz köszönsz -sz
ő készül ül üdül repül örül köszön -ø
mi készülünk ülünk üdülünk repülünk örülünk köszönünk -ünk
ti készültök ültök üdültök repültök örültök köszöntök -tök
ők készülnek ülnek üdülnek repülnek örülnek köszönnek -nek

d) az -s-re, -sz-re, -z-re végződő igék: / Verbs ending in -s, -sz, -z:
ás|ni to dig, olvas|ni to read, keres|ni to look for, to search, to earn, hoz|ni to bring/

fetch, néz|ni to look at / to watch, főz|ni to cook
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ás- olvas- keres- hoz- néz- főz-

én ások olvasok keresek
kereslek

hozok
hozlak

nézek
nézlek

főzök -ok/-ek/-ök
-lak/-lek

te ásol olvasol keresel hozol nézel főzöl -ol/-el/-öl
ő ás olvas keres hoz néz főz -ø
mi ásunk olvasunk keresünk hozunk nézünk főzünk -unk/-ünk
ti ástok olvastok kerestek hoztok néztek főztök -tok/-tek/-tök
ők ásnak olvasnak keresnek hoznak néznek főznek -nak/-nek

Megjegyzés: / Note:
az egyes szám 2. személy nem -sz-re, hanem -ol-ra, -el-re vagy -öl-re végződik. / the 

2nd person singular ends in -ol, -el or -öl, as opposed to -sz.

2. Személyragok előhangzókkal 
 Personal suffixes with linking vowels

a, á, o, ó, u, ú, i, í e, é ö, ő, ü, ű
én -ok -ek -ök

-alak -elek
te -asz -esz
ő -ø
mi -unk -ünk
ti -atok -etek -ötök
ők -anak -enek

a) Két mássalhangzóra végződő igék: / Verbs ending in two consonants:
mond|ani to say/tell, bánt|ani to hurt, ért|eni to understand, küld|eni to send, önt|eni to pour

mond- bánt- ért- küld- önt-

én mondok bántok
bántalak

értek
értelek

küldök
küldelek

öntök -ok/-ek/-ök
-alak/-elek

te mondasz bántasz értesz küldesz öntesz -asz/-esz
ő mond bánt ért küld önt -ø
mi mondunk bántunk értünk küldünk öntünk -unk/-ünk
ti mondotok bántotok értetek küldötök öntötök -otok/-etek/-ötök
ők mondanak bántanak értenek küldenek öntenek -anak/-enek

b) Hosszú magánhangzó + -t-re végződő igék: / Verbs ending in a long vowel + -t:
tanít|ani to teach, javít|ani to mend/repair/fix/correct/mark/improve, épít|eni to build, 

segít|eni to help, fűt|eni to heat
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tanít- javít- épít- segít- fűt-

én tanítok
tanítalak

javítok
javítalak

építek segítek
segítelek

fűtök -ok/-ek/-ök
-alak/-elek

te tanítasz javítasz építesz segítesz fűtesz -asz/-esz
ő tanít javít épít segít fűt -ø
mi tanítunk javítunk építünk segítünk fűtünk -unk/-ünk
ti tanítotok javítotok építetek segítetek fűtötök -otok/-etek/-ötök
ők tanítanak javítanak építenek segítenek fűtenek -anak/-enek

gyakorlatok 
Exercises

1. Lássa el az igéket a megfelelő végződéssel! Az -ok, -ek, -ök közül választhat.
a) sohasem bánt……  senkit.
b) Három idegen nyelvet beszél……
c) Csak ül……, és mesél……
d) a félévi vizsgákra készül……
e) Küld…… neked szép bélyegeket.
f) sok mindent vásárol……
g) Rendet csinál……, és utána főz……
h) Örül……, mert nyaralni repül……

2. Lássa el az igéket a megfelelő végződéssel! A -tok, -tek, -tök; -otok, -etek, -ötök 
közül választhat.

a) a vonatra vár……?
b) Kit keres……?
c) azért örül……, mert üdül……?
d) Mit tanít……?
e) engem is kijavít……?
f) ti önt…… tejet a teátokba?
g) ti küld…… neki képeslapot?
h) Mit épít……?
i) Nem felel……, csak sír……?
j) Ha nem fizet……, repül……

3. Másolja le a következő mondatokat, kiegészítve a hiányzó személyragokkal!
a) Én téged vár……. te miért sír……? tanul…… a gyerekek? ti mit csinál……? Mi 

vásárol…… Mari e-mailt ír……
b) Hol él…… a szüleid? szeret…… te engem? erre a kérdésre én nem felel…… ti 

mikor fizet……? a lány szépen énekel…… Mi most magyarul beszél……
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c) Mi készül…… ebédre? te nem örül……? Mi mindig itt üdül…… a fecskék ma-
gasan repül…… Én mindenkinek köszön…… ti hol ül……?

d) ti mit néz…… itt? Mit főz…… a szakács? te mit hoz…… a kirándulásra? Mennyit 
keres…… a szülők? Én sokat olvas…… Mi is ás…… a kertben?

e) téged mi bánt……? te nem mond…… nekem semmit? Én téged küld…… oda. ti 
mindent ért……? az angolok tejet önt…… a teába.

f) te tanít…… engem? Én javít…… téged. a család házat épít……, a szomszédok 
segít…… ti mivel fűt……?

4. Válaszoljon a kérdésekre a megadott szerkezetekkel! Ügyeljen a személyekre!
Mit csinálsz? – levest főzni Válasz: Levest főzök.
Mit csinál? – tévét nézni Válasz: tévét néz.
Mit csináltok? – órára készülni Válasz: Órára készülünk.
Mit csinálnak? – a buszra várni Válasz: a buszra várnak.

a) Mit csinálsz? – a nyelvtant tanulni, élelmiszert vásárolni, leveleket írni
b) Mit csinál? – a kérdésekre felelni, a hegyekben üdülni, a tévé előtt ülni
c) Mit csináltok? – újságot olvasni, házat építeni, árkot ásni
d) Mit csinálnak? – dolgozatokat javítani, a szülőknek segíteni, szépen énekelni

5. Tegye az egyes szám megfelelő személyébe a következő mondatokat!
sok pénzt keresünk. → sok pénzt keresek.
Mikor fizettek? → Mikor fizetsz?
Hol üdülnek? → Hol üdül?

a) Hol élnek?
b) Mit énekeltek?
c) az ünnepekre készülünk.
d) Kiről beszéltek?
e) Hol repülnek?
f) Mit tanítotok?
g) a fa alatt ülünk, és újságot olvasunk.
h) Verset mondanak, és énekelnek.
i) Húst hozunk, és gulyáslevest főzünk.
j) Ha fizettek, segítünk.
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