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A  ’ H A V E ’  I G E  H A S Z N Á L A T A  
 

SEGÉDIGEKÉNT 
 

1. A befejezett igeidőkben: 
 

She has worked a lot. 
Has she worked a lot? 
She hasn’t worked a lot. 

Sokat dolgozott. 

We have already finished. 
Have we finished yet? 
We haven’t finished yet. 

Már végeztünk. 

They have been driving for hours. 
Have they been driving for hours? 
They haven’t been driving for hours. 

Már órák óta vezetnek. 

Tom had arrived before we left. 
Had Tom arrived ... ? 
Tom hadn’t arrived ... . 

Már megérkeztek, amikor mi elindultunk. 

Tom had been working for hours before we arrived. 
Had Tom been working ... ? 
Tom hadn’t been working ... . 

Tomi már órák óta dolgozott, mielőtt megérkeztünk. 

David will have finished work by 2. 
Will David have finished work by 2? 
David won’t have finished work by 2. 

David 2-re végezni fog a munkával. 

Cecil will have been driving for hours when he arrives. 
Will Cecil have been driving ... ? 
Cecil won’t have been driving ... . 

Cecil már órák óta vezetni fog, amikor megérkezik. 
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2. A ’have got’ birtokviszonyt jelentő kifejezésben1 
 

We have got a lot of time. 

Have we got a lot of time? 

We haven’t got any time. 

Rengeteg időnk van. 

She has got some good friends. 

Has she got any good friends? 

She hasn’t got any good friends. 

Van néhány jó barátja. 

They had got more patience when they were young. 

Had they got ... ? 

They hadn’t got ... . 

Több türelmük volt, amikor fiatalok voltak. 

 
3. A ‘must, can, could, should, ought to’, would, may, might, needn’t segédigék múlt idejű alakjaiban 

A következő esetekben a ’have’ segédigét az ige 3. alakja (múlt idejű melléknévi igenév) követi. 
 
 
 

He must have got mad!2 

He can’t have got mad. 

Bizonyára / Nyilván rettenetesen begurult. 
Nem valószínű, hogy rettenetesen begurult. 

She could have gone to the party yesterday.3 Valószínű, hogy elment a buliba tegnap. 

She could have gone to the party if she had been invited. El tudott volna menni a buliba, ha meghívták volna. 

She would have gone
4
 to the party if she had been invited. Elment volna a buliba, ha meghívták volna. 

 

 

 

 

1. A birtokviszonyról a ’Rendszerező nyelvtankönyv 2’ Birtokos 
szerkezetek’ c. részben olvashat bővebben. 

2-3. Ebben az esetben valószínűséget fejezünk ki. Bővebb tájékoztatásért tekintse meg az ’Organet Rendszerező Angol 
Nyelvtankönyv’ ’Valószínűségek kifejezései’ c. anyagunkat. 

4. A feltételes módról bővebben az ’Organet Rendszerező Angol Nyelvtankönyv’’Feltételes mód’ c. anyagunkban olvashat. 
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She ought to have finished by now.5 

Ought she to have finished by now? 
She oughtn’t to have finished by now. 

Végeznie kellett volna mostanra. 

She should have finished by now. 
Should she have finished by now? 
She shouldn’t have finished by now. 

She may have been here. Lehet, hogy itt járt / volt. 

She might have been here. Előfordulhat / Megtörténhet, hogy itt volt. 

You needn’t have filled in this form. Nem kellett volna kitöltened ezt a nyomtatványt. 
Nem lett volna szükség arra, hogy kitöltsd ezt a nyomtatványt. 

 
4. módbeli segédige (have + főnévi igenév [have to do] = kell vmit tenni) 

 
We have to work hard. Keményen kell dolgoznunk. 

She has to drive carefully. Óvatosan kell vezetnie. 

 
Mivel ez a módbeli segédige nem tölti be az operátor szerepét (tehát kérdésekben és tagadásokban nem a hagyományos módon 
járunk el), itt nem tértünk ki külön a kérdő-, illetve tagadó alakokra. 
 

5. A módbeli segédigékről bővebben az ’Organet Rendszerező Angol nyelvtankönyv’-ben olvashat többet. 
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L E X I K Á L I S 6  I G E K É N T  
 
Az alábbi esetekben mindig főigeként szerepel, tehát kérdésben és tagadásban a megfelelő igeidő, mód, vagy egyéb nyelvtani 
szerkezet szabályai szerint járunk el. 
 

1. birtokolni vmit 
We have many friends. 
They will have two children. 
I can’t have much money. 
We must have more time. 
She has nothing to do. 
I have no place to go. 

Sok barátunk van. 
Nekik két gyermekük lesz. 
Nekem nem lehet sok pénzem. 
Több időnknek kell lennie. 
Nincsen mit tennie. 
Nincs hová mennem. 

2. enni, inni, fogyasztani vmit 
have a coffee / sandwich / tea / beer 
have a drink or two 
have some cake  

kávézni, elfogyasztani egy szendvicset, teázni, inni egy sört 
elfogyasztani egy-két italt 
enni egy kis süteményt 

3. have + főnév (a főnevet ’igésíti’, jelentését a főnév szabja meg) 
have a long holiday 
have a shave 
have a good time 
have a row 
have a picnic 

sokáig üdül 
megborotválkozik 
jól mulat, jól érzi magát 
veszekszik 
piknikezik 

4. műveltető ige7 
a) have sg done 

 
She will have her hair cut. 
I can’t have my car repaired this week. 

 
 
Le fogja vágatni a haját. 
Ezen a héten nem tudom megjavíttatni az autómat. 

b) have sy do sg 
 
I’ll have her make more cakes. 
I always have my secretary type my letters.  

 
 
Még több süteményt fogok vele csináltatni. 
Mindig a titkárnőmmel gépeltetem le a leveleimet. 

5. kifejezések 
have a go 
have up 
have a bee in your bonnet 

megpróbál 
bíróság elé állít 
hóbortos 

 

6. Lexikális igéknek nevezzük azokat az igéket, 

melyek cselekvést vagy történést fejeznek ki. 

7. További információért a műveltető 
igékről lásd az ’Organet Rendszerező 
Angol Nyelvtankönyv’ ’Műveltető igék’ 
c. tananyagunkat. 


