
Sziasztok! Tegnap nem küldtem leckét, mivel a Ti napotok volt, remélem mindenkinek 
jól telt a napja!!! Most új tananyagot küldök. Kérlek, írjátok/ragasszátok a füzetbe, és 
persze tanuljátok meg! A lényeg, hogy az igeneveket igéből képezzük! Kell tudni 
a fajtáit és azok képzőjét, és a főnévi igenevek személyragozását! 

 
 

Az igenév 
  
Fogalma 
Az igenevek átmeneti szófajok = 2 szófaj tulajdonságait egyesítik magukban. 
Igékből képezzük őket!!! 
 
Szerkezete 
IGE + KÉPZŐ (3 zászló) 
  
Fajtái 
1.)    Főnévi igenév 

-          Fogalma 
         igéből képzett szófaj 
         általánosságban fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést 
         a mondatban a főnév szerepét tölti be 

Jó úszni. = Az úszás jó. 
-          Képzője: -ni 

olvasni, kérni, játszani, főzni, futni, festeni 
olvas, kér, játszik,    főz, fut, fest – ezekből az igékből képeztük!!! 

 A főnévi igenevekhez járulhatnak személyragok, amelyek a cselekvő számára és személyére utalnak. 
Az alábbi táblázatban a főnévi igenevek személyragozását láthatod: 
E/1 mennem, adnom T/1 mennünk, adnunk 
E/2 menned, adnod T/2 mennetek, adnotok, őrködnötök 
E/3  mennie  adnia T/3 menniük, adniuk 
 
2.)    Melléknévi igenév 

-          Fogalma 
         igéből képzett szófaj 
         tulajdonságot fejez ki 
         a mondatban a melléknév szerepét tölti be 

-          Fajtái: 
a)      Folyamatos melléknévi igenév 
         képzője: -ó, -ő 
         jelen idejű cselekvésből származó tulajdonságot fejez ki 

Világító égitest (milyen égitest?) a világít igéből képeztük! 
fénylő égbolt (milyen égbolt?) a fénylik igéből képeztük! 

b)     Befejezett melléknévi igenév 
         képzője: -t, -tt 
         a múltban befejezett cselekvésből származó tulajdonságot fejez ki 

védett terület (milyen terület?) véd ige 
tapasztalt turista (milyen turista?) tapasztal ige 

c)      Beálló melléknévi igenév 
         képzője: -andó, -endő 
         a jövőben végbemenő cselekvésből származó tulajdonságot fejez ki 

adandó alkalom (milyen alkalom?) ad ige 
követendő példa (milyen példa?) követ ige 



3.)    Határozói igenév 
-          Fogalma 

         igéből képzett szófaj 
         a mondatban a mód- vagy állapothatározó szerepét tölti be 

(a hogyan kérdésre válaszol) 
-          Képzője: -va, -ve, -ván, -vén 

olvasva, kérve, játszva, főzve, futva, festve 
olvasván, kérvén, játszván, főzvén, futván, festvén 
olvas,      kér,     játszik,     főz,     fut,       fest igékből képeztük! 

 


