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Vonatkozó névmási kötőszók 

 

Aki vagy amely? 
 

Az aki névmás csak személyre vonatkozik, az ami és az amely(ik) pedig 
tárgyra, csoportra vagy elvont dologra utal. Napjaink gyakori hibája, hogy a 
személyekből álló csoportokat jelölő gyűjtőnevekre helytelenül az aki-t 
vonatkoztatják: 

      

Hibás Helyes 

Attól a csapattól kaptunk ki, akitől a 
legutóbb is. 

Attól a csapattól kaptunk ki, amelyik-

től a legutóbb is. 
 

Egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő névmási kötőszóval! 
 

A kiállításra húsz országot hívtunk meg, ....................... közül 16 el is jött a 

rendezvényre. 

Kérjük társaságunk azon tagjait, ............ még nem fizették be az éves tagdíjat, 

mihamarabb pótolják mulasztásukat. 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, ............... városunkban is van helyi 

szervezete, ismét megrendezi a magyar nyelv hetét. 

Azok a fiatalok, ............ későn érkeztek, nem mehetnek be a koncertre. 

Azok a csoportok, ................ későn érkeztek, nem mehetnek be a koncertre. 

Jól ismerem a színház közönségét, ............... évről évre találkozunk 

előadásainkon. 

Leváltották a cég vezetőit, ............ visszaélésekkel vádolnak. 

Leváltották a cég vezetőségét, ............ visszaélésekkel vádolnak. 

A II/B az az osztály, ............ tavaly a legjobb eredményt érte el. 

Osztályunk olyan közösség, ............ jól irányítható. 

Segítsük az időseket, ............ a mostaninál több törődést érdemelnek. 

Megválasztották a bizottság tagjait, ............ a jövő héten kezdik meg 

munkájukat. 

A bizottság, ............ most alakult meg, a jövő héten kezdi el a munkáját. 
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Aki, ami, amely 
 

a) Az előző feladatban láthattuk, hogy az aki névmás személyeken kívül 
másra nem vonatkoztatható. Az viszont már nem igaz, hogy személyekre kizá-
rólag az aki-t használhatjuk, ugyanis a mondat értelmétől függően, bizonyos 
esetekben elképzelhető az amelyik névmás is. Az amelyik akkor vonatkozhat sze-
mélyekre, ha a mondat kijelölő értelmű, azaz több ember közül egyre utalunk: 

 
Ő az a férfi, aki itt járt a tegnap is. Az a férfi, amelyik kalapot visel, a 

szomszédunk. 
Ki az az alak, akivel beszélgettél? Jellemezd azt a regényalakot, amelyik 

számodra a legkedvesebb volt! 
 
b) A választékos nyelvhasználatban elkülönül az ami és az amely: 
 

ami 

 
Főnévvel meg nem nevezett dologra vonatkozik. 

 

Megkapott mindent, amire vágyott. 

Ez az, amire gondoltam. 

Amit ma megtehetsz, [azt] ne halaszd holnapra! 

 
amely 

 

Főnévvel megnevezett tárgyra, elvont dologra vagy gyűjtőnévre vonatko-
zik. 

Köszönöm a könyvet, amelyet tőled kaptam. 

A hír, amelyet az imént hallottam, mélyen lesújtott. 
 

A köznyelvben gyakori jelenség, hogy a választékos amely helyett az egy-
szerűbb ami-t használják: 

 

Köszönöm a könyvet, amit tőled kaptam. 

A hír, amit az imént hallottam, mélyen lesújtott. 
 

Ez tehát nem minősíthető hibának, bár hangsúlyoznunk kell, hogy 
hangulati, stílusbeli különbség van a két változat között. Hiba viszont ennek a 
fordítottja, az, amikor a főnévvel meg nem nevezett dologra az ami helyett az 
amely névmási kötőszót vonatkoztatják: 
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Hibás Helyes 

Ez az, amelyre gondoltam. Ez az, amire gondoltam. 
Nem hallottam még arról, amelyről 
beszéltem. 

Nem hallottam még arról, amiről be-
széltél. 

 
 

 
Vegyes feladatok a vonatkozó névmási  

kötőszók köréből 
 
a) Válassza ki a mondatba illő kötőszót! Egyes mondatoknak több jó 

megoldásuk is lehet. 
 

akiket 
Azokat a barátaimat hívom meg,         a legjobban szeretek. 

amelyeket 
 

amit 
Nem találom azt a tollat, amelyiket tőled kaptam. 

amelyet 
 

aki 
Megalakították a csoportot,             majd kivizsgálja az ügyet. 

amely 
 

amelyeket 
Csoportunk tagjai, akiket       te is ismersz, holnap kettőkor találkoznak.  
     amelyeket      
 

amelyet 
Nem tudom elhinni azt,               az előbb mondtál. 

amit 
 

amelyik 
Hová tűnt az a fiú,                 az előbb még itt állt? 

aki 
 

aki 
A házunkban van két család, amely   tavaly óta lakik (laknak) itt. 

akik 
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amelyeket 
Bemutattak azoknak a családtagoknak,                   még nem ismerek. 

akiket 
amelyet 

Van itt valami,                 egyáltalán nem értek. 
amit 
 

amelyről 
Végre megkaptam azt a kabátot,                  már régóta álmodoztam. 

amiről 
 

b) Egészítse ki a mondatokat az odaillő vonatkozó névmási kötőszóval! 
Néhány mondatnak több helyes megoldása is van. 

 

A tömeg, ............... a téren gyülekezett, lassan megindult a körút irányába. 

Azt a babát kérem, ............... a második polcon van. 

Köszönettel megkaptam a levelet, ............... elküldted a kért fényképet. 

Elhoztam azt, ................ kértél. 

Elhoztam azt a könyvet, ................ tegnap kértél. 

Magammal hoztam azt az embert, ................ annyira vártatok. 

Az a közösség, ............... tartozol, sokat alakít tulajdonságaidon. 

Szeretnék tudni mindenről, ................  rám tartozik. 

 
c) Egészítse ki a közmondásokat a hiányzó szavakkal! Figyelje meg a 

vonatkozó névmási kötőszók szerepét! 
 

Nem mind arany, ............ fénylik. 

............ ház, ............ szokás. 

............ Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János. 

............ az adjonisten, ............ a fogadjisten. 

Szépre száll a füst, de bolond, ............ állja. 

............. nem dolgozik, ne is egyék! 

............ nem inge, ne vegye magára! 

............ sokat ígér, keveset ad. 

............ a fillért nem becsüli, a forintot nem érdemli. 

............ szelet vet, vihart arat. 

............ tyúk sokat kárál, keveset tojik. 
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A főmondat egészére vonatkozó névmási kötőszók 
 

Az ami névmással szerkesztett mondatok sajátos fajtája, amikor a vonatko-
zó névmás nem a főmondat egyik mondatrészére utal, hanem a főmondat egé-
szére. Ilyenkor a mellékmondat közel áll a mellérendeléshez, és a vonatkozói 
alárendelés átszerkeszthető kapcsolatos vagy következtethető mellérendeléssé: 

 
Nem segített nekem, aminek nem 
örültem. 

Nem segített nekem, és ennek nem 
örültem. 

Fél nyolc van, amiért is indulnom 
kell. 

Fél nyolc van, (és) ezért indulnom 
kell. 

 
A főmondat egész tartalmára vonatkozó ami kötőszó, illetőleg az ilyen 

mondatszerkesztés önmagában ugyan nem helyteleníthető, ám túlzásba vitelé-
től már óvakodnunk kell. Napjainkban főleg az idegen nyelvek hatására terjed 
az ilyen megfogalmazás, például angol nyelvű szövegek magyarra fordításában. 

Átfogalmazással küszöbölje ki a vonatkozó mellékmondatokat! Többféle 
megoldás is elképzelhető. 

 

Ha nem sietünk, el fogunk késni, ami elég nagy baj lenne. 

........................................................................................................................................... 

 
Két rövidet csöngettek, ami azt jelenti, hogy megjött a postás. 

............................................................................................................................................ 
 
Az állás betöltésének alapfeltétele a büntetlen előélet, ami alól nem adhatunk 
felmentést. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
Mínusz 15 fok volt a hőmérséklet hazánkban, amit az erős északi szél még 
elviselhetetlenebbé tett. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
A mai mérkőzésen csapatunk rosszul játszott, ami a közönségnek sem tetszett. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
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A nagy igénybevétel miatt igen hamar elromolhat a lift, ami több mint száz 
lakónak jelenthet bosszúságot. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 
A verseny döntőjét a Megyei Művelődési Központban rendezték meg, ami 
óriási sikert hozott. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

Az iméntikkel ellentétben nem fogadható el, ha a főmondat egészére az 
amely névmást vonatkoztatják. A tárgyakra, dolgokra visszautaló amely valóban 
választékosabb, mint az ami névmás, de a főmondat egészére mégsem vonat-
koztatható: 

 
Hibás Helyes 

A jelenség komoly veszély az állam-
polgárokra, amely azonban alig-alig 
védhető ki. 

A jelenség komoly veszély az állam-
polgárokra, ez (ami) azonban alig-alig 
védhető ki. 

 


