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Névutók 

 
A névutók – a határozóragokhoz hasonlóan – különböző körülményeket, 

viszonyokat fejeznek ki névszókhoz kapcsolódva, például helyet, időt, okot, 
célt stb.: alá, alatt, alól, felett, mellett, miatt, részére, végett. A régi, hagyományos név-
utókon kívül nagy számban keletkeznek újak is, elsősorban ragos névszókból: 
alkalommal, érdekében, kapcsolatban, keretében, következtében, tekintetében, vonatkozásá-
ban. Főleg a hivatalos nyelvhasználat alkalmazza előszeretettel a bonyolultabb, 
terjedelmesebb névutókat, kiszorítva ezzel az egyszerűbb határozóragokat. 
Ugyanolyan folyamatról van szó, mint az úgynevezett terpeszkedő kifejezések 
esetében. Alapszabályként azt mondhatjuk: ha a határozóragos névszóhoz kö-
zel álló névutót egyértelműen helyettesíthetjük valamilyen megszokottabb név-
utóval vagy határozóraggal, akkor célszerű a rövidebb megoldást választani: 

      
Kerülendő Ajánlott 

Öt alkalommal jártam nála. Ötször jártam nála. 

Mindent megteszünk a jó ügy érde-

kében. 

Mindent megteszünk a jó ügyért. 

A szerződés értelmében járunk el. A szerződés szerint járunk el. 

…a múlt év folyamán …a múlt évben; tavaly 

…a tegnapi nap folyamán …a tegnapi nap(on); tegnap 

…a tárgyalás folyamán …a tárgyaláson 

A tanácskozás keretében megvitatták 

a kialakult helyzetet. 

A tanácskozáson megvitatták a kiala-

kult helyzetet. 

A baleset személyi mulasztás követ-

keztében következett be. 

A baleset személyi mulasztás miatt 

következett be. 

Az ünnepelt részére átadták a kitünte-

tést. 

Az ünnepeltnek átadták a kitüntetést. 

A megbeszélés során felszínre kerül-

tek az ellentétek. 

A megbeszélésen felszínre kerültek az 

ellentétek. 

 
Egyöntetűen nem vethetjük el a ragos névszóból keletkezett névutókat, 

olykor megvan a maguk szerepe, és határozóraggal sem helyettesíthetők bizo-
nyos esetekben. Az elvontabb körülmény kifejezésére használható kapcsolatban, 
tekintetében, vonatkozásában, vonatkozóan, vonatkozólag meglehetősen gyakoriak a 
hivatalos nyelvben, egyszerű javítási mód mégsem létezik kiküszöbölésükre, 
tehát körülményességük ellenére szükségesek. Legföljebb a mondatok átfogal-
mazásával tehetjük gördülékennyé a velük szerkesztett kifejezéseket:  
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A szállás tekintetében nincsenek különös igényeink. 
A szállással szemben nem támasztunk különös igényeket. 
 
A kockázat és a mellékhatások tekintetében kérdezze meg orvosát vagy 

gyógyszerészét. 
A kockázatról és a mellékhatásokról kérdezze meg orvosát vagy gyógy-

szerészét. 
 
Aggodalmunk a termelés visszaesése vonatkozásában nem vált be. 
A termelés visszaesésével kapcsolatos aggodalmunk nem vált be. 
Féltünk a termelés visszaesésétől, aggodalmunk azonban alaptalannak bi-

zonyult. 
 
Az ülés tárgysorozatának vonatkozásában nincs több hozzászólás. 
Az ülés tárgysorozatával kapcsolatban nincs több hozzászólás. 
Az ülés tárgysorozatához nincs több hozzászólás. 
 
Ha összehasonlítjuk a vonatkozásában, tekintetében, kapcsolatban névutókat – 

amelyek talán az összes közül a leghivatalosabb ízűek –, akkor az elsőt rendkí-
vül szerencsétlennek tarthatjuk, az utóbbi kettőre viszont nagyobb szükségünk 
van. 

 
Egyéb névutók nyelvhelyességi kérdései 

 
alatt 
 

Ez alatt azt értjük: korábban idegenszerűnek tartották, egyszerűbben, 
magyarosan: ezen azt értjük. 

 

 

belül 
 

Túlbonyolított szerkezet: valaminek a keretén belül, például az ünnepség 
keretén belül. Helyesen: az ünnepségen. 

 
dacára 
 

Az ellenére rokon értelmű párja: a rossz idő dacára – a rossz idő ellené-

re. A háború előtti nyelvművelés – tévesen – idegenszerűségnek minősítette, 
ma már nem kifogásoljuk, csak a fordított szórendű használatát (dacára a rossz 
időnek). 
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felé 
 

Részeshatározói értékben helytelenül használja a hivatalos nyelv: az irato-
kat továbbítottuk a minisztérium felé, panaszt teszünk a felsőbb szervek felé. 
Helyesen: a minisztériumnak, a felsőbb szerveknek.  

 
fölött 
 

Kerülendő: vitatkozik a kérdések fölött, csodálkozik a történtek fölött; 
helyette jobb: vitatkozik a kérdésekről, csodálkozik a történteken. 

 
keresztül 
 

A keresztül névutóval elsősorban helyhatározót fejezünk ki, ritkábban 
időhatározót. Az utóbbi esetben célszerűbb más megoldást választanunk: hóna-
pokon keresztül vártam – hónapokig vártam, hónapokon át vártam. Egyéb, el-
vontabb körülményeket ne ezzel a névutóval érzékeltessünk. Helytelen: a sajtón 
keresztül értesült róla; az önkormányzaton keresztül kapott segélyt; az író 
ezen a művén keresztül… Helyes: a sajtóból, a rádióból értesült róla; az ön-
kormányzattól kapott segélyt; az író ebben a művében, az író ezzel a művével… 

 
létére 
 

Bizonyos fajta szembeállítást, ellentmondást érzékeltetünk vele (ponto-
sabban úgynevezett megengedést, ami emlékeztet az ellentétes viszonyra). He-
lyes: Szakember létére nem ismerte föl a hibát. (Azaz: Noha szakember, még-
sem ismerte föl a hibát. – Noha: megengedhető kötőszó.) Helytelen: Szakember 
létére azonnal fölismerte a hibát. Ebben a mondatban nincsen a szembeállítás-
hoz hasonló megengedő jelentéstartalom, hanem bizonyos fajta okviszonyt kell 
kifejeznünk: Mivel szakember, azonnal fölismerte a hibát. Szakember lévén 
azonnal felismerte a hibát. Típushiba a létére és a lévén fölcserélése. 

 
mellett 
 

Kerülendő: a legjobb akarat mellett, ilyen feltételek mellett, nagy siker 
mellett játsszák, nagy részvét mellett temették el; helyette jobb: a legjobb aka-
rattal, ilyen feltételekkel, nagy sikerrel játsszák, nagy részvéttel temették el. 

 

miatt – végett 
 

A miatt névutó okot, a végett célt fejez ki: A sok eső miatt áradnak a fo-
lyók. Pénzfeladás végett ment a postára. Fölcserélésük, helytelen alkalmazásuk 
alapvető hiba. Egyes tájnyelvekben gyakran használják a végett névutót okhatá-
rozói értékben, de a normatív nyelvváltozatokban ez a gyakorlat kerülendő.   
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révén – útján 
 

Mindkettő eszközhatározós szószerkezetekben használatos. A révén név-
utó elsősorban személyekre, az útján egyéb esetek kifejezésére szolgál: A bará-
tom révén sikerült jegyet szereznem. Hirdetés útján ismerkedett meg későbbi 
feleségével. 

 
után 
 

Kerülendő: mérték után csináltatott magának ruhát, helyette: mérték 
szerint készíttetett magának ruhát. 

 


