
A főnévi igenév személyragozása 

Nyelvtani összefoglaló és gyakorlatok 1 Pathy 

A főnévi igenév személyragozása című feladatsorhoz: 

 

A nyelvtani összefoglaló és gyakorlatsor a magyar nyelvtant idegen nyelvként tanuló diákok 

számára összefoglaló céllal készült. A 14 éves és annál idősebb diákok számára javasolt. 

Nem a nyelvtani jelenség megtanítását szolgálja, hanem annak összefoglalását. 

Természetesen részleteiben, kis lépésekben a tanításhoz is felhasználható. 

 

 

A főnévi igenév személyragozása  
Personalsuffigierung der Infinitive / Nennform mit Personalendungen 

 

Tanulnom kell. 

Szabad ma tévét néznetek? 

 

I. Képzése / Bildung: 

 

a. Kijelentő mód jelen idő  
Indikativ Präsens / Wirklichkeitsform Gegenwart  

 

Olvasnoomm kell. Segíteneemm kell.  

Olvasnoodd kell. Segíteneedd kell.  

Olvasniaa kell. Segíteniee kell. 

Olvasnuunnkk kell. Segítenüünnkk kell. 

Olvasnoottookk kell. Segíteneetteekk kell.  

Olvasniuukk kell. Segíteniüükk kell. 

 

b. Kijelentő mód múlt idő   
Indikativ Perfekt Wirklichkeitsform Vergangenheit 

 

Olvasnoomm kellett. Segíteneemm kellett.  

Olvasnoodd kellett. Segíteneedd kellett.  

Olvasniaa kellett. Segíteniee kellett. 

Olvasnuunnkk kellett. Segítenüünnkk kellett. 

Olvasnoottookk kellett. Segíteneetteekk kellett.  

Olvasniuukk kellett. Segíteniüükk kellett. 

 

c. Feltételes mód jelen idő  
Konditional Präsens / Bedingungsform Gegenwart  

 

Olvasnoomm kellene. Segíteneemm kellene.  

Olvasnoodd kellene. Segíteneedd kellene.  

Olvasniaa kellene. Segíteniee kellene. 

Olvasnuunnkk kellene. Segítenüünnkk kellene. 
Olvasnoottookk kellene. Segíteneetteekk kellene.  

Olvasniuukk kellene. Segíteniüükk kellene. 

 

d. Feltételes mód múlt idő  
Konditional Perfekt / Bedingungsform Vergangenheit  

 

Olvasnoomm kellett volna. Segíteneemm kellett volna.  

Olvasnoodd kellett volna. Segíteneedd kellett volna.  
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Nekem olvasnom kell. 

Neked olvasnod kell. 

Neki / Katinak / Önnek 

olvasnia kell. 

Nekünk olvasnunk kell. 

Nektek olvasnotok kell. 

Nekik/ a fiúknak /Önöknek / 

olvasniuk kell. 

Mit kérdezett A / B? 

Mit mondott A / B? 

Olvasniaa kellett volna. Segíteniee kellett volna. 

Olvasnuunnkk kellett volna. Segítenüünnkk kellett volna. 

Olvasnoottookk kellett volna. Segíteneetteekk kellett volna.  

Olvasniuukk kellett volna. Segíteniüükk kellett volna. 

 

 

 

 

e. Felszólító mód  

Imperativ / Befehlsform 

olvasnoomm kelljen segíteneemm kelljen  

olvasnoodd kelljen segíteneedd kelljen 

olvasniaa kelljen segíteniee kelljen 

olvasnuunnkk kelljen segítenüünnkk kelljen 

olvasnoottookk kelljen segíteneetteekk kelljen  

olvasniuukk kelljen segíteniüükk kelljen 

 

II. Mondatbeli szerepe: 

a. Ma délután tanulnom kell. 

b. Tegnap takarítanunk kellett. 

c. Segítened kellene édesanyádnak. 

d. Többet kellett volna tanulnom. 

e. Leülök tanulni, hogy ne kelljen takarítanom. 

f. Érdemes elolvasnod ezt a könyvet. 

g. Neked fontos ma elmenned a moziba? 

 

 

 

Gyakorlatok: 

1. Bővítsd a következő mondatokat a kell / szabad / érdemes / fontos szavakkal:  

a) Zoli a kezében tartja a papírt. Zolinak   a kezében kell tartania  a papírt. 

b) Felébresztem a gyereket. !! Fel kell ébresztenem   a gyereket. 

c) Segítesz a mamádnak. 

d) Varrunk egy párnát. 

e) Dolgoztok a házban. 

f) Felállunk a lépcsőre. !! 

g) Megtanulom a szavakat. 

 

2. Alkoss mondatokat a minta szerint: 

A.: Ma délután olvasok. 

B.: Nekem is olvasnom kell. 

  /tanul, rajzol, úszik, biciklizik, alszik, sétál/  

3. 

A.: Olvasol ma délután? 

B.: Olvasnom kellene, de nincs időm. 

/vásárol, kirándul, kosárlabdázik, kézilabdázik,.../ 

 4. 

A.: Elolvasom ezt a könyvet. 

B.: Nekem is fontos lenne elolvasnom. 

/megír egy(!!)  levelet, megveszi a (!!) filmet, lefényképezi a szobrot, felhívja a    

barátját, meghív egy vendéget, ... / 
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5. 

A.: Ma délután olvasnunk kell. 

B.: Nekünk is olvasnunk kellene, de nincs időnk. 

 

6. 

A.: Fociztok ma délután? 

B.: Szeretnénk focizni, de nem szabad [fociznunk], amíg nincs kész a lecke. 

 

7. 

A.: Elolvassuk ezt a könyvet. 

B.: Nekünk is el kellene olvasnunk. 

8. 

 A: Mit csinálsz holnap? 

 B: Talán olvasok vagy moziba megyek. 

 A: Szerintem inkább olvasnod kellene!/ Szerintem inkább menj    

      moziba! 

9. 

 A: Mit csináltál tegnap? 

 B: Olvasni akartam, de aztán mégis inkább moziba  

      mentem. 

 A: Inkább olvasnod kellett volna. 

10. 

 A: Mit olvassak? 

 B: Azt a könyvet olvasd el, aminek úgy örültél, amikor   

      megkaptad. 

 A: Azt tényleg el kellene olvasnom. 

        /felvesz - ruha; megnéz - videofilm/ 

11. 

 A: Mit csinálsz holnap? 

 B: Talán olvasok, vagy szerinted mit csináljak? 

 A: Szerintem nézd meg azt a filmet a moziban, amelyikről   

      a németóra után meséltem neked. 

 B: Ha sok időm lenne, megnézném, de holnap sajnos még  

      orvoshoz is kell mennem. 

 

   *       C: Mit mondott Bea? 

 B: Azt mondta, hogy nézzem meg azt a filmet, amelyikről   

     a németóra után mesélt nekem. 

 C: Azt a filmet szerintem is meg kell nézned. 

 B: Szívesen megnézném, de nincs időm. 

 

* 

 D: Mit javasol Anna Beának? 

 E: Anna azt javasolja neki, hogy nézze meg azt a filmet, 

     amelyikről a németóra után mesélt neki, de Beának  

     nincs ideje, mert még orvoshoz is kell mennie. 

   

* 

F: Mit javasolt Anna Beának? 

G: Anna azt javasolta neki, hogy nézze meg azt a filmet, 

     amelyikről a németóra után mesélt neki, de Beának    
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     nem volt ideje, mert még orvoshoz is kellett mennie. 

* 

Írj hasonló párbeszédeket! 

a, rádiót hallgat; elolvas, a könyv, barát, ír; meccsre megy 

b, sétál; meglátogat, a múzeum, újság, olvas; tanul 

c, rajzol; meghallgat, a műsor, rádió, biológia-óra, beszél, 

   bevásárol 

d, takarít; elmegy síelni, a hegy, útikönyv, ír; főz 


