
 

 

van

valami, 
valamilyen

valahol birtokol létezik 
 

név 
foglalkozás 

 életkor 
tulajdonság  

 

Ő Kati. 
Ők diákok. 

A fiúk tízévesek. 
Peti éhes.  

Itt van az autó. 
Ott vannak a fiúk.  

Van a városban 
múzeum? 

Van egy házam.
Annának van 

autója. 

Nyelvtani gyakorlatok 
Összeállította: Pathy Lívia 

 
A létige használata 

 
A magyar nyelvben a ‘van’ létige több jelentéssel bír, s használata gondot jelent a magyart 

idegen nyelvként tanulók számára.  
Az alábbiakban egy leegyszerűsített ábrán szemléltetem azokat a jelentéseket, amelyeket 

kezdettől fogva meg kell különböztetni, használatukat a nem magyarul gondolkodó számára újra 
és újra visszatérő gyakorlatokkal automatizálni. 

A tanulók életkorától és nyelvi szintjétől függően elegendő ennek egyszerre csak egy-egy 
szeletére kitérni, de mindegyik jelentés megismertetése után érdemes az alábbi áttekintést minden 
tanulónak hozzáférhetővé tenni, hiszen a különböző tanulói típusokra tekintettel kell lennünk a 
tanítás során.  
  

 
 
Első gyakorlatsorként az igének arra a jelentésére térek ki, amelyben kijelentő mód jelen időben 
egyes szám és többes szám harmadik személyben a létige elmarad. 
 
I. A gyakorlás és elmélyítés egyszerű párbeszédekkel kezdődhet, amelyek elemcserével 
variálhatók: 
 

1.  
A: Éhes vagyok. 
B: Én is éhes vagyok. 
 /szomjas, kíváncsi, szorgalmas, ügyes, …../ 
 

2.  
A: Éhes vagy? 
B: Igen, éhes vagyok. 
 



 

 

 
3.  

A: Éhes vagy? 
B: Nem, én szomjas vagyok. 
 

4.  
A: Éhes vagy? 
B: Én nem [vagyok éhes], de Zoli éhes. 
 
II. Egy további játékos gyakorlási lehetőség a mondatlánc: 
 
Anna: “Éhes vagyok” 
Peti: Anna éhes, én pedig szomjas vagyok. 
Zoli: Anna éhes, Peti szomjas, én pedig kíváncsi vagyok. 
 
III. Egy következő játékos, kommunikáció jellegű gyakorlat: 
 
Anna: Éhes vagyok. 
Béla: Te éhes vagy? Én szomjas vagyok. 
 
Cili: Mit mond Anna? 
Béla: Azt mondja, hogy éhes.  
 
Dávid: Ki éhes? 
Béla: Anna éhes. 
 
A feladatok kivetítve több variációs lehetőséget kínálnak. Egy idő után ugyanis letakarható, kikapcsolható a 
felírt feladat, így nagyobb az esély az önálló megoldásra. 
A tanulócsoport létszámától és szintjétől függően pár perces, legfeljebb 10 perces gyakorlás elegendő, későbbi 
órákon visszatérve a feladatsorokra. 
 
Mindezek többes számban szintén használhatóak, de az elmélyítés egyes számban eredményesebb. 
 
Összefoglalva: 
én Éhes vagyok. 
te Éhes vagy. 
ő/ön Zoli éhes.------- !! 
mi Éhesek vagyunk. 
ti Éhesek vagytok. 
ők/önök A lányok éhesek.--------!! 
 
 



 

 

Módbeli segédigével / mit Modalverben 

 
A főnévi igenév / Infinitiv / Nennform 

 
tanulni, kérni, …. 
 
Minden nap tanulni kell.   
Itt nem szabad focizni. 
Itt nem lehet síelni. 
Tanulni akarok. 
Tudok korcsolyázni. 

Szeretek énekelni. 
 
Tanulnom kell. 
Szabad ma tévét néznetek? 

 
 

I. Képzése / Bildung: 
 
-ni/ (-ani/-eni) 
 
tanul – tanulni  
lakik – lakni    
 
épít – építeni 
tanít – tanítani  
tölt - tölteni 
 
Kivételek / Ausnahmen: enden auf -ni , aber Änderung im Stamm: 
 
eszik – enni              alszik – aludni         
iszik – inni               fekszik – feküdni 
lesz – lenni     fürdik – fürödni        
visz – vinni              mosakszik – mosakodni  
vesz – venni              haragszik - haragudni 
tesz – tenni   …. 
hisz – hinni                        megy – menni           
     jön – jönni   

… 
 

II. Mondatbeli szerepe: 
 

 Tanulni fogok.      Jövő idő kifejezése / Futur 
 Tanulni akarok.     

                   Szeretek tanulni.   
         
                   Fontos tanulni.   Fontos, érdemes, hasznos stb. kifejezések mellett 
 

a. Általános érvényű kijenlentés: 
i. Tanulni kell. Itt nem lehet síelni. Itt nem szabad cigarettázni. Fontos 

megnézni ezt a filmet. 
 

b. Személyre vonatkozó kijelentés: 
i. Tanulnod kell. Itt nem síelhetsz. Itt nem szabad cigarettáznod. Fontos 

megnézned ezt a filmet. 
 
 



 

 

Mit kérdezett A / B?
Mit mondott A / B? 

III. Fordítása: 
a. Tanulni fogok. – Ich werde lernen. 
b. Tanulni akarok. – Ich will lernen.     
c. Szeretek tanulni. – Ich mag lernen. – Ich lerne gern. 
d. Fontos tanulni. – Es ist wichtig zu lernen.  
e. Itt nem lehet síelni. – Hier kann man nicht Schi fahren. 
f. Itt nem síelhetsz. – Hier kannst / darfst nicht Schi fahren.  
g. Tanulni kell. – Man muss lernen.  
h. Itt nem szabad cigarettázni. – Hier darf man nicht rauchen. 
i. Fontos megnézni ezt a filmet. – Es ist wichtig, diesen Film anzuschauen. 
j. Tanulnod kell. – Du mußt lernen. 
k. Itt nem szabad cigarettáznod. – Hier darfst du nicht rauchen. 
l. Fontos megnézned ezt a filmet. Es ist für dich wichtig, diesen Film anzuschauen. 

 
 
Gyakorlatok: 
1. Képezd a következő szavak főnévi igenévi alakját: 
kezdek, tart, felébreszted, segítünk, látlak, varrtok, hullik, dolgoznak, állunk, tanítja,  
 
2. Alkoss mondatokat a minta szerint:     
A.: Ma délután olvasni szeretnék. 
B.: Én is szívesen olvasnék, de nincs időm. 
  /tanul, rajzol, úszik, biciklizik, alszik, sétál/  
3. 
A.: Olvasol ma délután? 
B.: Szeretnék olvasni, de nincs időm. 

/vásárol, kirándul, kosárlabdázik, kézilabdázik,.../ 
 4. 
A.: Elolvasom ezt a könyvet. 
B.: Én is szeretném elolvasni. 

/megír egy (!!)  levelet, megveszi a (!!) filmet, lefényképezi a szobrot, felhívja a    barátját, 
meghív egy vendéget, ... / 

5. 
A.: Ma olvasni fogunk. 
B.: Mi is akarunk olvasni, ha lesz időnk. 
 

6. 
A.: Olvastok ma délután? 
B.: Akarunk olvasni, ha lesz időnk. 
 

7. 
A.: Tudsz korcsolyázni? 
B.: Korcsolyázni nem tudok, de jól tudok síelni. 
 

8. 
 A: Mit akarsz holnap csinálni? 
 B: Szeretnék olvasni vagy moziba menni. 
 A: Én inkább olvasnék. / Én inkább moziba mennék. 
 

9. 
 A: Mit csináltál tegnap? 
 B: Olvasni akartam, de aztán mégis inkább moziba  
      mentem. 
 A: Inkább olvasnod kellett volna. 
 



 

 

10. Fordítsd le a következő mondatokat: 
Hier darf man nicht rauchen. In diesem Haus darf man keine Hunde halten. Im Garten kann 
man nicht Rad fahren. Auf der Straße darf man nicht Ball spielen. Die Wiese darf man nicht 
betreten. In der Schule darf man nicht rauchen. In der Mathestunde darf man nicht fehlen. 
 
 
 

A főnévi igenév személyragozása 
Personalsuffigierung der Infinitive / Nennform mit Personalendungen 

 
Tanulnom kell. 
Szabad ma tévét néznetek? 
 
 

IV. 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. Kijelentő mód jövő idő 

Indikativ Futur / Wirklichkeitsform Zukunft 
 

Olvasnoomm kell majd. Segíteneemm kell majd. 
Olvasnoodd kell majd. Segíteneedd kell majd.  
Olvasniaa kell majd. Segíteniee kell majd. 
Olvasnuunnkk kell majd. Segítenüünnkk kell majd. 
Olvasnoottookk kell majd. Segíteneetteekk kell majd. 
Olvasniuukk kell majd. Segíteniüükk kell majd. 

 
 



 

 

Nekem olvasnom kell. 
Neked olvasnod kell. 
Neki / Katinak / Önnek 
olvasnia kell. 
Nekünk olvasnunk kell. 
Nektek olvasnotok kell. 
Nekik/ a fiúknak /Önöknek / 
olvasniuk kell. 
 

d. 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. 

 
 

e. Feltételes mód múlt idő  
Konditional Perfekt / Bedingungsform Vergangenheit  
 

Olvasnoomm kellett volna. Segíteneemm kellett volna.  
Olvasnoodd kellett volna. Segíteneedd kellett volna.  
Olvasniaa kellett volna. Segíteniee kellett volna. 
Olvasnuunnkk kellett volna. Segítenüünnkk kellett volna. 
Olvasnoottookk kellett volna. Segíteneetteekk kellett volna.  
Olvasniuukk kellett volna. Segíteniüükk kellett volna. 

 
 
f. 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 

 
 

V. 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: 
 

2. Bővítsd a következő mondatokat a kell / szabad / érdemes / fontos szavakkal:  
 Zoli a kezében tartja a papírt. Zolinak a kezében kell tartania a papírt. 

a. Felébresztem a gyereket. 
b. Segítesz a mamádnak. 
c. Varrunk egy párnát. 
d. Dolgoztok a házban. 
e. Felállunk a lépcsőre. !! 
f. Megtanulom a szavakat. 



 

 

Mit kérdezett A / B? 
Mit mondott A / B? 

 
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, ... / 

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.: Mi is szívesen elolvasnánk. 
8. 
 A: Mit csinálsz holnap? 
 B: Talán olvasok vagy moziba megyek. 
 A: Szerintem inkább olvass!/ 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: Jó, elolvasom. 
        /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    
     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 
 
12. Alakítsd át a mondatokat feltételes mondatokká: 
Nincs időm. Nem megyek moziba. 
Nem esik a hó. Nem tudunk síelni. 
Elfelejtettem kenyeret venni, ezért nem tudunk vacsorázni. 
Nyertem a lottón. Megvesszük azt a szép nagy házat. 
 
13. Alkoss óhajtó mondatokat: 
Nincs itt a meleg kabátom. →Bárcsak itt lenne a meleg kabátom. 
Már elkezdődött az előadás. →Bárcsak ne ( ! ) ….. 
Még nem érkeztek meg a vendégek. 
Nem kaptam levelet. 
Vizsgáznunk kell matematikából. 
 
14. Fejezd be a megkezdett mondatokat: 
Úgy érzem magam, mintha …. 
Úgy viselkednek a gyerekek, mintha….. 
A főnököm úgy beszél velem, mintha…. 
A gyerekek a játszótérre mennek ahelyett, hogy …… 
Kati elrohant anélkül, hogy …………. 
Már megint tévét nézel …………. 
Egész délután alszotok …………. 
Ha lenne jogosítványom, ……………. 
Ha veletek mehettem volna a hegyekbe, ……….. 
Ha tudnék zongorázni, ……. 
 
15. Fejezd ki a 14. feladat mondatait másképp, feltételes mód nélkül! 


