
100 gyakan használt ige    100 Common Hungarian Verbs 

Ragozás egyes számban     Singular Forms 

 English 1st indefinite 1st definite 2nd indefinite 2nd definite 3rd indefinite 3rd definite 

lenni to be vagyok  vagy  van  

csinálni to do csinálok csinálom csinálsz csinálod csinál csinálja 

mondani to say mondok mondom mondasz mondod mond mondja 

menni to  go megyek  mész  megy  

kapni to get kapok kapom kapsz kapod kap  

készíteni to make készítek készítem készítesz készíted készít készíti 

tudni to know tudok tudom tudsz tudod tud tudja 

gondolni to think gondolok gondolom gondolsz gondolod gondol gondolja 

venni to take, to 
buy 

veszek veszem veszel veszed vesz veszi 

repülni to fly repülök  repülsz  repül  

nézni to see nézek nézem nézel nézed néz nézi 

látni to look látok látom látsz látod lát látja 

jönni to come jövök  jösz  jön  



akarni to want akarok akarom akarsz akarod akar akarja 

használni to use használok használom használsz használod használ használja 

találni to find találok találom találsz találod talál találja 

adni to give adok adom adsz adod ad adja 

mondani to say mondok mondom mondasz mondod mond mondja 

dolgozni to work dolgozok  dolgozol  dolgozik  

hívni to call hívok hívom hívsz hívod hív hívja 

próbálni to try próbálok próbálom próbálsz próbálod próbál próbálja 

kérdezni to ask kérdezek kérdezem kérdezel kérdezed kérdez kérdezi 

érezni to feel érzek érzem érzel érzed érez érzi 

tenni to put teszek teszem teszel teszed tesz teszi 

engedni to let engedek engedem engedsz engeded enged engedi 

kezdeni to begin kezdek kezdem kezdesz kezded kezd kezdi 

segíteni to help segítek segítem segítesz segíted segít segíti 

beszélni to talk beszélek  beszélsz  beszél  

fordulni to turn fordulok  fordulsz  fordul  

mutatni to show mutatok mutatom mutatsz mutatod mutat mutatja 



hallani to hear hallok hallom hallasz hallod hall hallja 

játszani to play játszok  játszol  játszik  

futni to run futok  futsz  fut  

mozogni to move mozgok  mozogsz  mozog  

szeretni to like szeretek szeretem szeretsz szereted szeret szereti 

élni to live élek élem élsz éled él éli 

hinni to believe hiszek hiszem hiszel hiszed hisz hiszi 

tartani to hold tartok tartom tartasz tartod tart tartja 

hozni to bring hozok hozom hozol hozod hoz hozza 

történni to happen     történik  

írni to write írok írom írsz írod ír írja 

ülni to sit ülök  ülsz  ül  

állni to stand állok állom állsz állod áll állja 

elveszíteni to loose elveszítek elveszítem elveszítesz elveszíted elveszít elveszíti 

fizetni to pay fizetek fizetem fizetsz fizeted fizet fizeti 

találkozni to meet találkozok  találkozol  találkozik  

folytatni to continue folytatok folytatom folytatsz folytatod folytat folytatja 



tanulni to learn, to 
study 

tanulok tanulom tanulsz tanulod tanul tanulja 

(meg)érteni 
to 

understand 
megértek megértem megértesz megérted megért megérti 

látni to watch látok látom látsz látod lát látja 

követni to follow követek követem követsz követed követ követi 

megállni, 
megállítani 

to stop megállok  megállsz  megáll  

alkotni to create alkotok  alkotsz  alkot  

beszélni to speak beszélek  beszélsz  beszél  

olvasni to read olvasok olvasom olvasol olvasod olvas  

hozzáadni, 
összeadni 

to add hozzáadok hozzáadom hozzáadsz hozzáadod hozzáad  

eltölteni 

(idõt), 

elkölteni 
(pénzt) 

to spend elköltök elköltöm elköltesz elköltöd elkölt elkölti 

nyitni to open nyitok nyitom nyitsz nyitod nyit nyitja 

sétálni to walk sétálok  sétálsz  sétál  

nyerni to win nyerek nyerem nyersz nyered nyer nyeri 

ajánlani, 
kínálni 

to offer ajánlok, 
kínálok 

Ajánlom, 
kínálom 

ajánlasz, 
kínálsz 

ajánlod, 
kínálod 

ajánl, kínál ajánlja, kínálja 



emlékezni to remember emlékszem  emlékszel  emlékszik  

megjelenni to appear megjelenek  megjelensz  megjelenik  

megölelni to hug megölelek megölelem megölelsz megöleled megölel megöleli 

venni, 
vásárolni 

to buy veszek veszem veszel veszed visz viszi 

várni to wait várok várom vársz várod vár várja 

szolgálni to serve szolgálok szolgálom szolgálsz szolgálod szolgál szolgálja 

meghalni to die meghalok  meghalsz  meghal  

küldeni to send küldök küldöm küldesz küldöd küld küldi 

építeni to build építek építem építesz építed épít építi 

esni to fall esek  esel  esik  

enni to eat eszek eszem eszel eszed eszik eszi 

inni to drink iszok iszom iszol iszod iszik issza 

tervezni to plan tervezek tervezem tervezel tervezed tervez tervezi 

vágni to cut vágok vágom vágsz vágod vár várja 

maradni to stay maradok  maradsz  marad  

elérni to reach elérek elérem elérsz eléred elér eléri 



megölni to kill megölök megölöm megölsz megölöd megöl megöli 

verni to hit verek verem versz vered ver veri 

(fel)emelni to lift emelek emelem emelsz emeled emel emeli 

elhagy to pass, to 
leave 

elhagyok elhagyom elhagysz elhagyod elhagy elhagyja 

eladni to sell eladok eladom eladsz eladod elad eladja 

jelenteni to report jelentek jelentem jelentesz jelented jelent jelenti 

rajzol to draw rajzolok rajzolom rajzolsz rajzolod rajzol rajzolja 

elhatározni to decide elhatározok elhatározom elhatározol elhatározod elhatároz elhatározza 

húzni to pull húzok húzom húzol húzod húz húzza 

mosolyogni to smile mosolygok  mosolyogsz  mosolyog  

nevetni to laugh nevetek nevetem nevetsz neveted nevet neveti 

fõzni to cook fõzök fõzöm fõzöl fõzöd fõz fõzi 

tisztítani, 
takarítani 

to clean tisztítok  tisztítom tisztítasz tisztítod tisztít tisztítja 

sütni to bake sütök sütöm sütsz sütöd süt süti 

figyelmeztetni to warn figyelmeztetek figyelmeztetem figyelmeztetsz figyelmezteted figyelmeztet figyelmezteti 

törni to break török töröm törsz töröd tör töri 



aludni to sleep alszom  alszol  alszik  

felébredni to wake up felébredek  felébredsz  felébred  

utazni to travel utazok  utazol  utazik  

mosni to wash mosok mosom mosol mosod mos mossa 

úszni to swim úszok  úszol  úszik  

élni to live élek  élsz  él  

tolni to push tolok tolom tolsz tolod tol tolja 

 

 

 

 

 

 


