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VISSZAKÉRDEZÉS (QUESTION TAG) 

 
Ezeket a visszakérdezéseket a magyar nyelvben általában az ‘ugye’ vagy ‘igaz’ kifejezésekkel oldjuk meg. 
Az angol nyelvben azonban nyelvtani szabály mondja ki a visszakérdezés módját: 
 
Amennyiben az alapmondat állító, úgy a visszakérdezés tagadó lesz, ha az alapmondat tagadó, a visszakérdezés állító lesz. 
 
A visszakérdezés előtt mindig vesszőt teszünk. Feltétlenül figyelnünk kell a segédigékre, mivel például a módbeli segédigéknél nem 

feltétlenül egyezik meg formailag a tagadó alak és az állító alak.1 A mondat után kérdőjelet teszünk. 
 
 
 
 
 

állító alapmondat + tagadó segédige + alany 
(mindig összevont alak) 

tagadó alapmondat + állító segédige + alany 

She loves you, doesn’t she? 
Szeret téged, ugye? 

She doesn’t love you, does she? 
Nem szeret téged, nem igaz? 

They worked hard, didn’t they? 
Keményen dolgoztak, ugye? 

They didn’t work hard, did they? 
Nem dolgoztak keményen, ugye? 

We are working on, aren’t we? 
Tovább dolgozunk, ugye? 

We aren’t working on, are we? 
Nem doglozunk tovább, ugye? 

She must listen, needn’t she? 
Figyelnie kell, nem igaz? 

She needn’t listen, must/need she? 
Nem kell figyelnie, ugye? 

A táblázat folytatódik a következő oldalon. 
  

1. 
Lásd Organet Rendszerező Nyelvtankönyv Módbeli segédigék, 

valamint Valószínűségek kifejezései 
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állító alapmondat + tagadó segédige + alany 

(mindig összevont alak) 
tagadó alapmondat + állító segédige + alany 

I am helping, ain’t2 I? 
Éppen segítek, nem? 
 
 
 
 

I am not helping, am I? 
Éppen nem segítek, igaz? 

We can drive well, can’t we? 
Jól tudunk vezetni, igaz? 

We can’t drive well, can we? 
Nem tudunk jól vezetni, nem igaz? 

They can eat it, mustn’t / can’t they? 
Meg szabad enniük, ugye? 

They can’t / mustn’t eat it, can they? 
Nem szabad megenniük, ugye? 

She was a teacher, wasn’t she? 
Tanár volt, ugye? 

She wasn’t a teacher, was she? 
Nem tanár volt, ugye? 

We have been working, haven’t3 we? 
Dolgozunk egy ideje, ugye? 
 
 
 
 
 

We haven’t been working, have we? 
Nem dolgozunk egy ideje, nemde? 

We have got a good connection, haven’t we? 
Van egy jó kapcsolatunk, ugye? 

We haven’t got a good connection, have we? 
Nincsen jó kapcsolatunk, ugye? 

 

3. 
Itt is érvényes az a szabály, hogy a tagadás és állítás műveletét mindig csak az első segédigével (azaz az operátorral) végezzük el! 

2. 
Mivel az ‘am not’-ot nem vonhatjuk össze, egyes szám első személyben tagadó alakban, vagy az ’ain’t’ vagy az ’aren’t’ segédigéket használhatjuk. 


