
Az igekötő viselkedése a 

felszólító mondatokban 

 

Az igekötő nem válik el az igétől: 

 

Eldöntendő  

kérdések    Elmenjek vagy itt maradjak? 

     Megnézzem a filmet, vagy inkább  

     uszodába menjek? 

     Táncoljunk vagy énekeljünk? 

Segítség felajánlása  Kinyissam az ablakot? 

     Levegyem a csomagját? 

     Feldíszítsük a termet? 

Cél kifejezése   Azért hívták, hogy felvágja a fát. 

     Bezárták, hogy megtanulja a leckét. 

     Azért jött, hogy magánórát vegyen Öntől. 

Alárendelt mondatokban Arra törekszik, hogy elérje kitűzött 

célját. 

Arra kényszerült, hogy azonnal eladja a 

megörökölt lakást.  



(készül, vágyik, vár, ráér, figyelmeztet, 

felhasznál, ösztönöz, kötelez, szolgál, kell, 

irányul, tanít, nevel, stb.) 

 

Alanyi alárendelt mondatokban Illik, hogy előre köszönj az 

idősebbeknek. 

Szükséges, hogy a diákok megvegyék 

a magyar tankönyvet. 

      Fontos, hogy eljöjjön az ülésre. 

      Kötelessége, hogy megcsinálja.  

 

Tárgyi alárendelt mondatokban  A tanár megengedte, hogy a 

kiselőadás alatt belenézzünk a 

jegyzeteinkbe. 

  A gyerekeim lehetővé tették, hogy 

végre elutazzak a férjemmel 

Rómába. 

Az orvos megtiltotta, hogy elmenjek 

sátorozni. 

A főmondat tartalma negatív A szüleim megakadályozták, hogy 

elvegyem, akit szeretek.  

  Az apukája megtiltotta, hogy 

hazajöjjön. 

 Megakadályozták, hogy aláírják a 

szerződést. 



 Nem engedte meg, hogy megvegyük 

a könyvet.  

 Nem tudom eldönteni, hogy 

elmenjek-e vendégségbe a 

barátnőmékhez. 

 A barátom lebeszélt arról, hogy 

megnézzem a színdarabot. 

Indirekt kérdés  

(tárgyi alárendelő mondatok) 

 Megérdeklődték, hogy elinduljanak-

e. Megkérdeztem, hogy elmenjek-e. 

   

„nehogy”  Becsomagolom a vázát, nehogy 

eltörjön. Megfogta a karját, nehogy 

elessen. 

 

Elválik az igekötő 

 

Felszólításkor Menj ki! 

  Hozd vissza! 

  Csináljátok meg! 

Tanács kérése Mit vegyek fel? 

kérdőszóval  Melyiket vegyem meg? 



 

Segítség felajánlása Melyik ablakot nyissam ki? 

kérdőszóval  Melyik tollat adjam oda? 

 

Hangsúlyozás  Az ajtót vagy az ablakot nyissam ki?

 Zöldre vagy kékre fessem ki a 

szobát? 

  

Indirekt kérés, felszólítás Megkértem, hogy hozza vissza a 

jegyzeteit.  

  A szülei megüzenték, hogy menjen el 

a nagymamát meglátogatni.   

Arra kérlek, hogy add fel a 

csomagot. 

Célhatározói mondat Becsomagolom a vázát, hogy ne 

törjön el. 

„hogy ne” szerkezettel  Megfogta a karját, hogy ne essen el. 

 

 

(A teljesség igénye nélkül összegyűjtötte: Gedeon Márta) 


