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13. A -ható, -hető képzős igenevek tagadása 
 

A -ható, -hető képzős igenevek kétféle mondatszerkezetben fordulnak elő a 
leggyakrabban, s mindkettőben nyelvhelyességi hiba forrásává válhatnak. 

 
a)   
   nem megoldható feladat   

megoldható   →          →  megoldhatatlan      
feladat   meg nem oldható feladat        feladat 
 
Az igenevek sokszor jelzőként állnak, s ha ilyenkor tagadjuk őket, három-

féleképpen járhatunk el:  
 

– az igekötő nem válik el (nem megoldható feladat), 
– az igekötő elválik (meg nem oldható feladat), 
– fosztóképzővel fejezzük ki az igenév ellentétét (megoldhatatlan feladat). 
 
Az első változatot nem ajánljuk, a második már jobb, de a leggördüléke-

nyebb megfogalmazást a fosztóképző teszi lehetővé: 
 
Óvatosan vegyétek le az elérhető könyveket! 

Hagyjátok a helyükön az el nem érhető könyveket! 

Hagyjátok a helyükön az elérhetetlen könyveket! 

 
Egészítse ki a mondatokat az igeneves szerkezet legmegfelelőbb tagadásával! 
 
Nem szeretem a könnyen megoldható feladatokat! 

Nem szeretem a ............ feladatokat. 

A motorból kiszedtük a felújítható alkatrészeket. 

Kidobtuk az összes ............ alkatrészt. 

A felirat a sötétben is olvasható. 

A felirat a sötétben ............ 

Hasznosítottak minden bevethető területet. 

Ez a terület ............ semmivel. 
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b)  
a feladat megoldható → a feladat nem oldható meg → a feladat 

megoldhatatlan 
 
Az igenevek állítmányként is állhatnak. Ha tagadjuk őket – az a) ponthoz 

hasonlóan – háromféleképpen járhatunk el: 
 
Helyes: a feladat nem oldható meg, a feladat megoldhatatlan. 
 

Hibás: a feladat nem megoldható. 
 
Javítsa ki a hibás mondatokat! 
 
Ez az ügy nem elintézhető. 
................................................................................................................. 
A dolgozat nem elfogadható ebben a formában. 
................................................................................................................. 
A felirat a sötétben nem elolvasható. 
................................................................................................................. 
Ez a régi hűtő már nem megjavítható. 
................................................................................................................. 
Januártól az ilyen csekk már nem felhasználható. 
................................................................................................................. 

 
14. Vegyes feladatok az igekötők köréből 

 
Keretezze be a helyes megoldást! Előfordulhat, hogy egy mondatnak min-

degyik változata helyes, de olyan is lehet, hogy mindegyik kifogásolható. Az 
utóbbi esetben írja le a helyes megoldást a feladat végén! 

 
   elsorolták 
A kinevezéskor        a jelölt tisztségét.     
   felsorolták 
 
      

 lebénult. 
A szomszéd bácsi a fél oldalára  
      megbénult. 
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   beimportált 
Növekszik a            áruk mennyisége. 
   behozott 
 
   

felvállalta 
Cégünk  elvállalta      ennek a nemes kezdeményezésnek a támogatását. 
  bevállalta 
  vállalta 
 
            folyásolhatja be 
Reméljük, hogy semmi sem            a zsűri döntését. 
            folyásolja be 
 
    

kitárgyaltunk. 
Minden témát     letárgyaltunk. 
   áttárgyaltunk. 
 
      

         be nem kapcsolható. 
A gép ebben az állapotban       nem kapcsolható. 
             nem kapcsolható be.   
 
 
 
         fogjuk megnézni 
A jövő héten az iskolával    megfogjuk nézni     a mesejátékot. 
         megnézzük 
 
    

fel akar lebbezni 
A vádlott  fel fog lebbezni  az ítélet ellen. 
   majd fel akar lebbezni 
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hangsúlyozni. 
 
Ebben a mondatban a tagadószót kell  
      kihangsúlyozni. 
 
 
 
Szeretném bemutatni 
    az új munkatársunkat. 
Be szeretném mutatni 
 
       

  beazonosítani 
A rendőrségnek sikerült                az elkövetőt. 
       azonosítani 
 
 
A helyes változatot nem tartalmazó mondatok javítása: 
 
................................................................................................................. 

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

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

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

 


