
 

Zimányi Árpád 
 
 
 
 
 
 

NYELVHELYESSÉGI 
GYAKORLATOK 

 
VIII. RÉSZ 

 

A NÉVSZÓK  

TOLDALÉKOLÁSA 

  
 
 



 

Részletek a szerző Nyelvhelyességi gyakorlókönyv című munkájából 

(EKFT Líceum Kiadó, Eger, 1999) 

 

A szerző engedélyével 

 

TARTALOM 

A NÉVSZÓK  TOLDALÉKOLÁSA 

1. A határozóragok / 4 

2. Településnevek helyhatározóragjai / 7 

3. Többvonzatú határozók / 9 

 

 
Az előző részek tartalma  

(lásd a 2009-es és a 2010-es Tartalomjegyzéket) 
A helyes kiejtés  

1. A magánhangzók időtartama 
2. Szabályos időtartam-változások 

3. A mássalhangzók időtartamának megkülönböztetése 
4. A h hang kiejtése 

5. Illeszkedés a vegyes hangrendű szavakban 
6. Férfinak vagy férfinek? 

7. A jóhangzás elve  
8. Régies betűk családneveinkben  

9. Idegen szavak kiejtése  
Szavak és szólások helyes használata  

1. Hasonló alakú szavak  
2. Hibakeresés  

3. Idegen szavak  
4. Igaz vagy nem igaz?  

5. A divatszók  
6. Divatszóvadászat  

a) „Döntő”  
b) „Konkrét”  

7. Nagy kihívás ez a feladat!  
8. Ne legyünk mindig nyitottak!  
9. Nem kell mindent biztosítani!  
10. A „szól” ige jelentésváltozata  

11. Szókincsünk gazdagsága – a rokon értelmű szavak 
12. Mondja másképpen! 



 

13. A szavak stílusértéke 
14. Stílustörés a mondatokban 

15. A szólások 
16. A szóláskeveredés 

17. Csak pontosan! 
 

A szószaporítás esetei 
1. A szófölösleg 

2. Még mindig fölösleg! 
3. A terpeszkedő kifejezések 

4. Kerüljük a kerül-t! 
5. Önálló gyűjtés 
6. Nézzen utána 

7. Mivel lehet rendelkezni? 
8. Szövegjavítás 

Az igék és igekötők 
1. Felszólító mód – kijelentő helyett 

2. Mégis kell a felszólító mód! 
3. A felszólítás egyéb eszközei 
4. Mondanák vagy mondanék? 

5. Ikes – iktelen 
6. Választékos felszólítás 

7. Vegyes feladatok az igeragozás köréből 
8. Fölösleges igekötők 

9. Fölösleges igekötők idegen szavakban  
10. Az igekötők hiánya 
11. Igekötős feladatok 

12. El nem váló igekötők 
13. A -ható, -hető képzős igenevek tagadása  
14. Vegyes feladatok az igekötők köréből  

 
 

 



 4

A névszók toldalékolása 
 

A határozóragok 
 
 

a) -ba, -be – -ban, -ben 
 

A beszédben ugyan sokszor -ba, -be ragot használnak -ban, -ben helyett, 
írásban viszont mindenképpen ügyelni kell a két határozórag pontos megkü-
lönböztetésére. 

Egészítse ki a szavakat a megfelelő toldalékkal! 
 

Az áruház… megérkeztek a télikabátok. 
A megemlékezés miatt ünneplő… kell holnap iskolá… menni. 
Ab… maradtunk, hogy este a szokásos helyen találkozunk. 
A nagy sár miatt kénytelenek voltak a kicsit öl… hazavinni. 
Nem törődöm azzal, hogy ő mit gondol magá…. 
Furcsa embernek tartják, mert az utcán sokszor magá… beszél. 
Nagyon hideg van eb… a szobá…. 
A hosszú utazás köz… megéheztünk, és betértünk egy étterem…. 
Ez a kiadvány magá… foglalja az összes tudnivalót a továbbtanulásról. 
A lesújtó hír miatt egészen magá… roskadt. 
A baba elfáradt, ezért az anyukája öl… vette. 
A filmforgatás miatt népviselet… öltözött a falu apraja-nagyja. 
Ez magá… véve nem nagy baj. 
 

b) -nál, -nél 
 

A ragnak helyhatározói alapjelentése van: valami közelében, mellett, tér-
ségében, előtt (a hirdetőoszlopnál állt, a díszkútnál szoktak találkozni, az iskolá-
nál baleset történt).  

Alapjelentésén kívül sok más, egyértelmű határozórag helyett is használ-
ják ezt a toldalékot. Nyelvművelésünk helyteleníti, ha a helyhatározói jelentésen 
egyéb, elvontabb körülményt fejeznek ki a -nál, -nél ragos névszóval, például 
időhatározót vagy állapothatározót: 

  
Kerülendő Helyes 

A nőknél Kovács Klára lett az első. A nők közül… 
 A nők között… 
 A nők versenyében… 
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Kerülendő Helyes 
A példa megoldásánál törekedjetek ar-
ra, hogy… 

A példa megoldásakor… 

 A példa megoldásában… 
 
Feladat 
 
A következő mondatok mindegyikében a -nál, -nél határozórag helyett 

használjon más ragot vagy névutós szerkezetet! 
 

Ennél a versenynél megfigyelhetjük a rokon értelmű szavak változatos használatát. 

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

A belépődíj felnőtteknél 200 Ft, nyugdíjasoknál és tanulóknál 100 Ft. 

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

Továbbra is kitartok a véleményemnél. 

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

Alacsonyabb hőfoknál a mosás hatékonysága csökken. 

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

A szavazásnál sajnálatos visszaélések is történtek. 

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

A bankunknál kiváltott hitelkártyával több ezer helyen fizethet. 

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

 
c) -lag, -leg, -ilag, -ileg 

 
Bizonyos esetekben ugyanazt jelenti a szónak -lag, -leg vagy -an, -en ragos 

alakja: bénítólag – bénítóan, elismerőleg – elismerően, ezt követőleg – ezt követően, ezt 
megelőzőleg – ezt megelőzően. 

Foglalja mondatba a bénítólag és az elismerőleg szóalakot! 
 

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

................................................................................................................. 
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Az egyhangúlag viszont nem ugyanazt jelenti, mint az egyhangúan. Értel-
mezze mindkét szóalakot, és írjon velük egy-egy mondatot! 

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

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

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

Kerülendők a -lagosan, -legesen  toldalékhalmozásos formák, ha jelentésük 
pontosan megegyezik a szó rövidebb változatával: házilagosan végzett javítás 
helyett beszéljünk inkább házilag végzett munkáról. 

Miért kerülendő a házilagosan alak? Figyeljük meg e szó alkotóelemét!  
 

ház –  i–  lag–  (o)s– an– 
tő  melléknévképző határozórag melléknévképző határozórag 

 
Láthatjuk, hogy a szóalakban megismétlődnek az ugyanolyan szerepű tol-

dalékok: az -i melléknévképző egyenértékű az -s melléknévképzővel, a -lag és -an 
egyaránt módhatározórag. 

 

Az -ilag, -ileg toldalékos formák egynémelyike helyett szerencsésebb más-
féle megoldást választani. Milyen raggal helyettesítené az alábbi szóalakok kifo-
gásolható toldalékát? 

 
levélileg értesít   ........................................  

táviratilag hazahív  ........................................ 

szóbelileg megállapodtak  ........................................ 

rendeletileg szabályoz  ........................................ 

lényegileg igaza van  ........................................ 

 
d) -stul, -stül 

 
Ezt a ragot sokan nem merik használni, mivel tévesen tájnyelvinek vélik. 

Nem hibás és nem nyelvjárásias a -stul, -stül rag, így nyugodtan mondhatjuk a 
köznyelvi beszédben is, nem kell helyette -stól, -stől ragot ejtenünk. 

Alakítsa át a mondatokat a -stul, -stül rag felhasználásával! 
 

Péter úgy esett bele a vízbe, hogy rajta volt a ruhája. 

................................................................................................................. 
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Cipőben ment be a szobába. 

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

A szomszéd a családjával együtt a Balatonnál üdül. 

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

 
Milyen mellérendelő szóösszetételeket tud alkotni a következő szavakból? 

 szőr, bőr; test, lélek. 

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

 
2. Településnevek helyhatározóragjai 

 
a) Egészítse ki a következő földrajzi tulajdonneveket úgy, hogy a hol? kérdésre 
válaszoljanak! 

 
Berlin…,  Madrid…,  Peking…,  Párizs…,  London…. 

 

Szlovénia fővárosában:   ............... 

Svájc fővárosában:    ............... 

Horvátország fővárosában:   ............... 

Bulgária fővárosában:    ............... 

Ukrajna fővárosában:   ............... 
 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a külföldi – és nem magyar nevű – helyne-
vek a .......... kérdésre válaszolva általában ................................. ragot kapnak. 

 
Lássa el a megfelelő helyhatározóraggal – ugyancsak a hol? kérdésre vála-

szolva – a következő magyar településneveket! Csoportosítsa őket toldalékuk 
szerint! 

 

Ajka, Gyula, Leányfalu, Aggtelek, Tokaj, Balassagyarmat, Kecskemét, Kál, 
Debrecen, Nagykanizsa, Eger, Sárospatak, Komárom, Nyíregyháza, Tihany, Szeged, 
Makó, Tapolca, Vizsoly, Komló, Temesvár, Nagyvárad. 

 
......................... határozórag   ......................... határozórag 
............................................   ............................................ 
............................................   ............................................ 
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............................................   ............................................ 

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

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

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

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

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

............................................   ............................................ 
 
Hogy mikor, melyik toldalékot használjuk, egyértelmű szabályokkal nem 

határozhatjuk meg, mégis tehetünk néhány megállapítást. 
Magánhangzóra végződő településneveink általában ............ ragot kapnak, 

például: ...................... . 
A -bánya, -halom, -háza, -hely, -patak, -sziget, -telek, -vár, -várad utótagú 

nevek általában ............ ragot kapnak. Például: 
 

Nyíregyháza   Nyíregyházán 

..........bánya   ...................................... 

..........halom   ...................................... 

..........hely   ...................................... 

..........patak   ...................................... 

..........sziget   ...................................... 

..........vár   ...................................... 

..........várad   ...................................... 

 
b) Településnevek és megyenevek 

 
Vannak olyan településneveink, amelyek azonosak annak a megyének a 

nevével, ahol találhatók. Toldalékokkal különböztetjük meg ezt a kettősséget? 
(Az utolsó kivétel!) Töltse ki a táblázatot! 

 

Megye   Település 
 

Csongrádban   Csongrádon 

Béké..........   ......................... 

Heves..........   ......................... 
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Nógrád..........   ......................... 

Tolna..........   ......................... 

Komárom..........   ......................... 

 
c) Régies helyhatározóragunk: a -t, -tt 

 
A -t, -tt ősi helyhatározóragunk, amely határozószóink és névutóink egy 

részén is megtalálható: kint, bent, itt, ott, alatt, mögött, között, közt, oldalt. 
 
A -t, -tt használható a -vár és a -hely utótagú településnevek egy részének, 

valamint néhány egy szótagos helységnévnek a toldalékolásakor: 
  

     Hol? 
 

Kolozsvár  Kolozsvárott (vagy Kolozsvárt) 

Kaposvár  .............................................................. 

Szigetvár  .............................................................. 

Hódmezővásárhely .............................................................. 

Székelyudvarhely  .............................................................. 

Győr   .............................................................. 

Pécs   .............................................................. 

Vác   .............................................................. 

 
Nem szokás azonban a -t, -tt helyhatározóragot a következő helységne-

vekhez kapcsolni: Soroksár, Martonvásár, Tác, Munkács, Sátoraljaújhely, Ungvár. 
 

3. Többvonzatú határozók 
 

A határozók között vannak olyanok, amelyeknek több vonzatuk (ragjuk 
és névutójuk) egyaránt helyes. Mindegyiküket foglalja mondatba! 

 
hasonlít   -ra, -re   -hoz, -hez, -höz 

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

................................................................................................................. 
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gondolkozik  -n   -ról, -ről 

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

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

 

vitatkozik  -n   -ról, -ről 

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

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

 

messze van  -hoz, -hez, -höz -tól, -től 

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

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

 

utazik   -n   -val, -vel 

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

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

 

Az érdeklődik igének három vonzata is van. Az értelmező kéziszótárban 

mindhárom megtalálható: 

 

érdeklődik .............   .............   ............. 

 


