
Modal verbs - Módosítószók
Modals are special verbs which behave very irregularly in English.
A módosító-szók az angolban rendhagyóan viselkedő igék.

TOPICS COVERED - Tárgyalt témakörök

Can/be able to, Could, Shall, Would, May, Might, Must, Should, Ought 
to,
Have to, Have got to, Had better 

What are Modal Verbs? - Mik azok a módosító-szók?
Modal verbs are special verbs which behave very differently from normal verbs. Here are some 
important differences:
A módosító-szók különleges igék, amelyek a rendes igéktől nagyon eltérően viselkednek. Íme 
néhány fontos különbség:

1. Modal verbs do not take "-s" in the third person. 
A módosító-szók nem veszik fel az „-s” végződést egyes szám 3. személyben.

Examples - Példák:

- He can  speak Chinese. - Beszél kínaiul 
- She should  be here by 9:00. - Itt kellene lennie 9-re. 

2. You use "not" to make modal verbs negative, even in Simple Present and Simple Past. 
Tagadó módba a "not" szócskával tesszük őket, még egyszerű jelen, és egyszerű múlt időben is.

Examples - Példák:

- He should not be late. - Nem kellene elkésnie. 
- They might not come to the party. - Lehet, hogy nem jönnek a buliba. 

3. Many modal verbs cannot be used in the past tenses or the future tenses. 
Több olyan módosító szó van, amit nem használhatunk múlt, vagy jövő időben.

Examples - Példák:

- He will can go with us. Not Correct - Ő majd jöhet velünk. Helytelen 
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- She musted study very hard. Not Correct - Neki keményen kellett tanulnia. Helytelen 

For the purposes of this tutorial, we have included some expressions which are not modal verbs 
including had better, have to, and have got to. These expressions are closely related to modals in 
meaning and are often interchanged with them.
Jelen leckénk a céljai érdekében a had better, have to, és a have got to szerkezeteket is tárgyaljuk, 
amelyek nem módosító-szók. Jelentésben azonban sokban hasonlítanak a módosító szókhoz, és 
sokszor fel is cserélik őket.

Modal Forms - Módosító alakok
Modal verbs can be used in a variety of different forms. Study the examples below.
A módosító-szókat számos különböző alakban lehet használni. Tanulmányozzuk az alábbi példákat.

Modal Simple - Egyszerű módosító
I could swim at the beach. - Tudtam 
úszni a tengerben.

Modal Continuous - Folyamatos 
módosító
I could be swimming at the beach right 
now. - A tengerben úszkálhatnék most.

Modal Perfect - Befejezett módosító
I could have swum at the beach 
yesterday. - Tegnap úszhattam volna a 
tengerben.

Modal Perfect Continuous - Befejezett 
folyamatos módosító
I could have been swimming at the 
beach instead of working in the office. - 
Úszhattam volna a tengerben ahelyett, 
hogy az irodában dolgoztam. 

Passive Modal Simple - Egyszerű szenvedő 
módosító
The room should be cleaned once a day. - A 
szoba naponta egyszer ki kéne legyen takarítva.

Passive Modal Continuous - Folyamatos 
szenvedő módosító
The room should be being cleaned now. - - A 
szoba éppen most kellene legyen takarítva.

Passive Modal Perfect - Befejezett szenvedő 
módosító
The room should have been cleaned yesterday. - 
A szoba tegnap ki kellett volna legyen takarítva.

Passive Modal Perfect Continuous - 
Befejezett folyamatos szenvedő módosító
The room should have been being cleaned but 
nobody was there. (Rare form) - A szoba éppen 
takarítva kellett volna legyen, de nem volt ott 
senki. (ritka alak) 
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