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Szabályos igék ragozása - múlt idő / Conjugation of regular verbs - past tense 
 

1. csoport / group 1: -t 
csinál, akar, ír, kér, tanul, beszél, vásárol, sétál, marad, felkel, él, ír, mesél, táncol, énekel stb. 

 
Határozatlan / Indefinite 

  TANUL 
(a, á, o/ó, u/ú) 

ÉNEKEL 
(e, é, i/í) 

 

én  tanulTAM  énekelTEM  tam / tem 

te  tanulTÁL  énekelTÉL  tál / tél 

ő, ön  tanulT  énekelT  t 

mi  tanulTUNK  énekelTÜNK  tunk / tünk 

ti  tanulTATOK  énekelTETEK  tatok / tetek 

ők, önök  tanulTAK  énekelTEK  tak / tek 

 
Határozott / Definite 

  TANUL 
(a, á, o/ó, u/ú) 

ÉNEKEL 
(e, é, i/í) 

 

én  tanulTAM  énekelTEM  tam / tem 

te  tanulTAD  énekelTED  tad / ted 

ő, ön  tanulTA  énekelTE  ta / te 

mi  tanulTUK  énekelTÜK  tuk / tük 

ti  tanulTÁTOK  énekelTÉTEK  tátok / tétek 

ők, önök  tanulTÁK  énekelTÉK  ták / ték 

 
 
1.) Első oszlop: Ha egy szóban szerepel a, á, o, ó, u, ú, akkor az első oszlopban látható toldalékot kapja (ez a 
magánhangzóharmónia). 
 
First column: If a word contains a, á, o, ó, u, ú, than it will get the suffix in the first column (this is called 
vowel harmony). 
 
 
2.) Második oszlop: Ha egy szóban NINCS a, á, o, ó, u, ú, akkor a második oszlopban látható toldalékot 
kapja. 
 
Second column: If a word does NOT contain a, á, o, ó, u, ú, than it will get the suffix in the second column. 
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2. csoport / group2: -t, -tt (-ott, -ett, -ött): a végződések ugyanazok, mint az 1. 
csoportban, csak az ‘ő’ forma lesz más. 

The endings are the same as in group 1, only the endings of ‘ő’ are different. 
 

-t, -at, -et: lát, szeret, mutat, fizet, beszélget, élhet, tanulhat, kereshet stb. 

-s, -sz, -z: mos, főz, keres, dolgozik, néz, úszik, utazik, érkezik stb. 

ad, lakik, hív, kezd, mond, kap, tud stb. 
 
Határozatlan / Indefinite 

  MOND 
(a, á, o/ó, u/ú) 

SZERET 
(e, é, i/í) 

FŐZ 
(ö/ő, ü/ű) 

 

én  mondTAM  szeretTEM  főzTEM  tam / tem 

te  mondTÁL  szeretTÉL  főzTÉL  tál / tél 

ő, ön  mondOTT  szeretETT  főzÖTT  ott / ett / 
ött 

mi  mondTUNK  szeretTÜNK  főzTÜNK  tunk / tünk 

ti  mondTATOK  szeretTETEK  főzTETEK  tatok / 
tetek 

ők, önök  mondTAK  szeretTEK  főzTEK  tak / tek 

 
Határozott / Definite 

  MOND 
(a, á, o/ó, u/ú) 

SZERET 
(e, é, i/í) 

FŐZ 
(ö/ő, ü/ű) 

 

én  mondTAM  szeretTEM  főzTEM  tam / tem 

te  mondTAD  szeretTED  főzTED  tad / ted 

ő, ön  mondTA  szeretTE  főzTE  ta / te 

mi  mondTUK  szeretTÜK  főzTÜK  tuk / tük 

ti  mondTÁTOK  szeretTÉTEK  főzTÉTEK  tátok / 
tétek 

ők, önök  mondTÁK  szeretTÉK  főzTÉK  ták / ték 

 
  

Barnáné Bozorádi Petra© 



Szabályos igék, múlt idő / Regular verbs, past tense 
3/3 

3. csoport / group 3: -ott, -ett, -ött 
-ít: tanít, fordít, takarít, segít, készít stb. 

dupla mássalhangzó / double consonant: ért, hall, választ, játszik stb. 

-t: fut, nyit, megbocsát, fűt, süt 

 
Határozatlan / Indefinite 

  TANÍT 
(a, á, o/ó, u/ú) 

ÉRT 
(e, é, i/í) 

SÜT 
(ö/ő, ü/ű) 

 

én  tanítOTTAM  értETTEM  sütÖTTEM  ottam / ettem / 
öttem 

te  tanítOTTÁL  értETTÉL  sütÖTTÉL  ottál / ettél / öttél 

ő, ön  tanítOTT  értETT  sütÖTT  ott / ett / ött 

mi  tanítOTTUNK  értETTÜNK  sütÖTTÜNK  ottunk / ettünk / 
öttünk 

ti  tanítOTTATOK  értETTETEK  sütÖTTETEK  ottatok / ettetek / 
öttetek 

ők, önök  tanítOTTAK  értETTEK  sütÖTTEK  ottak / ettek / 
öttek 

 
Határozott / Definite 

  TANÍT 
(a, á, o/ó, u/ú) 

ÉRT 
(e, é, i/í) 

SÜT 
(ö/ő, ü/ű) 

 

én  tanítOTTAM  értETTEM  sütÖTTEM  ottam / ettem / 
öttem 

te  tanítOTTAD  értETTED  sütÖTTED  ottad / etted / 
ötted 

ő, ön  tanítOTTA  értETTE  sütÖTTE  otta / ette / ötte 

mi  tanítOTTUK  értETTÜK  sütÖTTÜK  ottuk / ettük / 
öttük 

ti  tanítOTTÁTOK  értETTÉTEK  sütÖTTÉTEK  ottátok / ettétek / 
öttétek 

ők, önök  tanítOTTÁK  értETTÉK  sütÖTTÉK  ották / ették / 
ötték 
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