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Jelzői értékű határozó 
 

A jelzői értékű határozó olyan átmeneti mondatrész, amely a ha-
tározó szerepét tölti ugyan be, de a mondatszerkezet megváltoztatá-
sával, szórendi cserével jelzővé vagy jelzős szerkezet tagjává tehető. 
Ezt a tulajdonságát, az átalakíthatóságát ismert verscímekkel szem-
léltetjük: 

 
Jelzői értékű határozó Jelző vagy jelzős szerkezet része 
A puszta, télen A téli puszta 
Búcsúzás Kemenesaljától A Kemenesaljától való búcsúzás 
Üzenet egykori iskolámba Egykori iskolámba szóló üzenet 
Séta bölcső-helyem körül Bölcső-helyem körüli séta 

   
Bizonyos estekben ez a szerkezet szokatlan, magyartalan, illetőleg 

félreérthető, ilyenkor el kell kerülnünk. Európai nyelvekből átvett 
fordításokban találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy indokolatla-
nul alkalmazzák ezt a nyelvi formát:  

Az a fiú a szemüveggel az unokatestvérem.  

Látod azt a lányt hosszú hajjal?  

A fiatalasszony piros kabátban nem más, mint az új doktornőnk.  

Helyesen:  

Az a szemüveges fiú az unokatestvérem.  

Látod azt a hosszú hajú lányt?  

A piros kabátos fiatalasszony nem más, mint az új doktornőnk. 

A többnyire angol nyelvű hírek tükörfordítása miatt a sajtóban 
nemritkán előfordul a jelzői értékű határozó. Hiba, ha így a mondat 
kétféleképpen értelmezhető:  

Elkészült a jelentés az irániak háborús bűneiről Kuvaitban.  

A Kuvaitban helyhatározóra úgy is kérdezhetünk, hogy hol készült 
el a jelentés. Ekkor a helyhatározó az állítmányhoz kapcsolódik, tehát 
a jelentés elkészítésének színhelye Kuvait. Megfelelő ismeretek birto-
kában tudhatjuk, hogy nem erről van szó. A kirendelt ENSZ-
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bizottság a helyszínen vizsgálódott, majd beszámolóját New York-
ban készítette el. A Kuvaitban helyhatározó ezek szerint nem az állít-
mány bővítménye, nem rá vonatkozik, hanem a háborús bűnökre: há-
borús bűnök Kuvaitban, azaz kuvaiti háborús bűnök, Kuvaitban elkövetett 
háborús bűnök.  
Az eredeti mondat helyesen:  

Elkészült a jelentés az irániak kuvaiti háborús bűneiről. 

Egyéb példák:  
a) 

Folytatódtak a tárgyalások a háborúról az Öbölben.  

Helyesen:  

Folytatódtak a tárgyalások az Öböl-háborúról.  

b) 

A résztvevők megvitatták a tanítás problémáit a nyelvtanórákon.  

Helyesen:  

A résztvevők megvitatták a nyelvtanórák tanítási problémáit. 

 


