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A névutók 
 
a) Régi és új névutók 
 
Névutóink száma folyamatosan bővül: a megszokott, régi névutókon kí-

vül névutószerűen használunk egyre több ragos főnevet is.  
A megadott szempontok alapján csoportosítsa a halmazban lévő névutó-

kat: 
 
alatt,    végett,   részére,     szerint,    következtében,    fölött, 

alapján,   miatt,   mögé,   vonatkozásában,  számára, 

kapcsolatban, mellett,      elől,  közé,     keretében,     tekintetében. 

 
Hagyományos névutók Névutószerűen használt ragos  
     főnevek, újabb névutóink 
 
................................................ ............................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 
b) Ragok és névutók 
 
A bonyolultabb névutós szerkezet helyett használhatunk egyszerűbb ra-

gos főnevet is, ugyanabban a jelentésben: 
 
Öt alkalommal jártam nála. Ötször jártam nála. 
 
A terjengős formákat főleg a hivatali nyelv kedveli, köznyelvünk viszont 

az egyszerűbb megoldásokat, a ragos főneveket részesíti előnyben. 
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A következő feladatban fogalmazzon egyszerűbben! A hivatalos ízű név-
utós kifejezéseket alakítsa át a köznyelv kívánalmainak megfelelően: használjon 
kevésbé fellengzős névutót vagy pedig ragos főnevet! Több megoldás is elkép-
zelhető. 

 
Mindent megteszünk a jó ügy érdekében. 

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

A rossz idő következtében nem megyünk kirándulni. 

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

Az osztályfőnöki óra során értékeltük a félévi munkát. 

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

Az új tornaterem átadása igen hasznos iskolánk szempontjából. 

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

A szerződés értelmében járunk el. 

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

A tanácskozás keretében megvitatták a könyvtár fejlesztését. 

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

Az ünnepelt részére átadták a kitüntetést. 

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

Aggodalmunk a termelés visszaesése vonatkozásában nem vált be. 

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

A szállás tekintetében nincsenek különös igényeink. 

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

A vadászat folyamán két vaddisznót ejtettek el. 

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

 
c) Folyamán, folyamán… 
 
Hivatalos nyelvünkben túlzásba viszik a folyamán névutó használatát. A 

terjengős kifejezések helyett válasszon egyszerűbb megoldást! Némelyik eset-
ben többféle javítási lehetőség kínálkozik. 
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a múlt év folyamán  ......................................... 

a tegnapi nap folyamán ......................................... 

a mérkőzés folyamán ......................................... 

a jövő év folyamán  ......................................... 

a délután folyamán  ......................................... 

a következő nap folyamán ......................................... 

 
 

A névutók helyes használata 
 
a) A felé névutó helyet és időt fejez ki, de részeshatározós szerkezetben 

hibás. Pedig hivatali és közéleti nyelvünkben meglehetősen sokszor találkozha-
tunk ezzel az utóbbi esettel. 

Az alábbi mondatok közül válassza ki azokat, amelyekben kifogásolható a 
névutó használata. Írja le a mondatok helyes formáját! 

 
Tartsatok nyugat felé, és akkor eléritek a turistaházat! 

Délután két óra felé érkezem hozzátok. 

A kérelmét már továbbítottuk a bizottság felé. 

Azt javaslom a bíróság felé, hogy napolja el a tárgyalást. 

A cél felé közeledve az angol versenyző átvette a vezetést. 

Panaszt fogok tenni a felsőbb szervek felé. 

Tizenkét felé osztottuk a tortát. 

Kérdést intéztek a miniszter felé. 

A gyerekek a ház felé rúgták a labdát. 

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

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

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

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

.............................................................................................................................. 
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b) Mindegyik mondatot ugyanazzal a névutóval lehet kiegészíteni. Vajon 
melyikkel? Három mondatban viszont hibás ennek a névutónak a használata, e 
három esetben válasszon más megoldást! 

 
6000 méterrel a tengerszint  ............  már ritka a levegő. 

Sokat vitatkoztak a kérdések ............, amíg végre megszületett a döntés. 

A sas sokáig körözött a szirt ............. 

Nagyon csodálkozom a bátyád viselkedése ............ 

A közelmúltban ismét tanácskoztak az illetékesek az autópálya építése ............ 

Tudása a többieké ............. áll. 

A házszám éppen a bejárat ............ található. 

Eljárt az idő a tévénk ............ 

 
c) A keresztül névutót gyakran fölöslegesen használják. Helyettesítse ragos 

főnévvel az alábbi névutós szerkezeteket! 
 
  Névutós főnév    Ragos főnév 

a sajtón keresztül értesült róla 

 

 

az önkormányzaton keresztül  

kapott segélyt 

 

az író ezen a művén keresztül 

bemutatta a … 

 

társán keresztül tudta meg 

 

 

a rádión keresztül közölték 

 

 

a versen keresztül a költő kifejezi 
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d) A következő névutós kifejezések közül karikázza be azokat, amelyek 
nyelvhelyességi szempontból helyesek, a többit pedig írja le kijavítva! A megol-
dásban segítségére lesz az értelmező kéziszótár mellett szócikke. 

 
a legjobb akarat mellett .......................... 

a ház mellett .......................... 

lámpa mellett olvas .......................... 

büntetés terhe mellett .......................... 

nagy siker mellett játsszák .......................... 

nagy részvét mellett temették el .......................... 

zeneszó mellett vonultak be .......................... 

az asztal mellett .......................... 

a bejárat mellett .......................... 

zárt ajtók mellett tanácskoztak .......................... 

elmegy a kerítés mellett .......................... 

 
 

További névutók 
 
a) Lévén vagy létére 
 
Ne keverjük össze a két szót! A lévén okot, a létére bizonyos szembeállítást, 

ellentmondást (pontosabban úgynevezett megengedést) fejez ki. 
Egészítse ki a megfelelő alakkal a következő mondatokat! 
 
Szakember ............ nem ismerte föl azonnal a hibát. 

Ügyes ............ gyorsan megoldotta a nehéz feladatot. 

Fiatal ............ még nem lehet sok tapasztalata. 

Fiatal ............ már sokat tud. 

Lány ............ szeret autóval játszani. 

Jogász ............ csak nehezen tudta kibogozni a szövevényes ügyet. 

Énekkaros ............ kiváló hangja van. 
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b) Miatt vagy végett? 
 
Ne keverjük össze a két névutót! A miatt okot, a végett célt fejez ki. 
Egészítse ki a mondatokat a megfelelő névutóval! 
 
A sok eső ............. áradnak a folyók. 

A nagy forgalom ............ késett a buszunk. 

Pénzfeladás ............ ment a postára. 

Sokat aggódik a testvére ............ 

Gyógykezelés ............ fürdőhelyre utazott. 

 
c) Az értelmező kéziszótárból gyűjtse ki az után névutó szócikkéből azo-

kat a példákat, amelyek hibásnak tekintendők! Ezek arról ismerhetők föl, hogy 
a jelentés vagy a jelentésárnyalat értelmezését csillag előzi meg. A szótárból írja 
ki a helyes változatot is! 

 
Hibás    Helyes 
 
két nap után elment   két nap múlva elment 

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

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

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

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

 
Vegyes feladatok a névutók köréből  

 
A következő mondatok többségében valamilyen névutóval kapcsolatos 

hiba található. Javítsa ki a nyelvhelyességi szempontból kifogásolható részt! 
 
A pénzt csak a holnapi nap folyamán tudom befizetni. 

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

A havazás miatt késnek a vonatok. 

................................................................................................................. 
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A csatár felé rúgták a labdát, de ő nem érte el. 

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

A neves vendég látogatása nagy megtiszteltetés iskolánk számára. 

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

A választás végeredményét a televízión keresztül jelentették be. 

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

A beadványt a szociális osztály felé továbbítottuk. 

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

Mérték után hol lehet öltönyt készíttetni? 

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

Ilyen feltételek mellett nem vállalom el a megbízatást. 

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

Idős létére sokat kell pihennie. 

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

Az ünnepség keretén belül kitüntetéseket adtak át. 

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

A nagy köd végett több baleset történt az országutakon. 

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

A barátom révén sikerült jegyet szereznem a koncertre. 

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

 


