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Vonatkozó névmások 

 
A vonatkozó névmások között a legtöbb bizonytalanság az aki, ami és 

amely(ik) használatában mutatkozik. Lényeges tudnivaló, hogy nem keverhető 
össze a személyre vonatkozó aki a tárgyra, csoportra, elvont dologra utaló ami 
és amely névmásokkal. Napjaink típushibája, hogy a személyből álló csoportokat 
jelölő gyűjtőnevekre helytelenül vonatkoztatják az aki névmást: 

 
Helytelen Helyes 

A család, akinek a feladata…  A család, amelynek a feladata…  

Azok a vállalatok, akik… Azok a vállalatok, amelyek…  

Attól a csapattól kaptunk ki, akitől 

legutóbb is. 

Attól a csapattól kaptunk ki, amelyik-

től legutóbb is. 

…a közönség, akinek az ízlése… …a közönség, amelynek az ízlése… 

   
A hibát az okozhatja, hogy a beszélő a gyűjtőnévvel jelölt fogalomban 

erősebbnek érzi a csoportot alkotó egyes személyeket, és működik benne az a 
szabály, hogy a személyekre csak az aki vonatkoztatható, márpedig a csoportok 
emberekből állnak. Ez persze nyelvművelő babona. De mivel példáinkban 
összefoglaló elnevezésekről van szó, semmiféleképpen sem alkalmazható az aki 
névmás. További gyűjtőnevek, amelyekre ugyanez a szabály: ifjúság, közösség, 
nemzet, nép, ország, osztály, sereg, szövetkezet, szövetség, társaság, tömeg, vezetés, vezetőség. 
(Tehát:  

az ifjúság, amely…;  
a közösség, amely…;  
a nemzet, amely…;  
a nemzet, amely(ik)… 
 
Tehát az aki csak személyekre vonatkoztatható, de ez nem jelenti azt, 

hogy emberre csak ez a névmás használható. A mondat értelmétől függően 
szükség lehet a kijelölő amelyik vonatkozó névmásra is: 

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

Ki az az alak, akivel beszéltél? Jellemezd azt a regényalakot, amelyik 

számodra a legkedvesebb volt. 

     
A választékos nyelvhasználatban elkülönül az ami és az amely használata: 
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ami 
 

a főmondatban főnévvel meg nem nevezett dologra vonatkozik.  
 
Megkapott mindent, amire vágyott.  

Ez az, amire gondoltam.  

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! 

 
amely 

 
a főmondatban főnévvel megnevezett tárgyra, elvont dologra vagy gyűjtőnévre 
vonatkozik.  

 
Köszönöm a könyvet, amelyet tőled kaptam.  

A hír, amelyről az imént értesültem, mélyen lesújtott. 

 
Ünnepélyes megnyilatkozásokban, értekező prózában és egyéb, válasz-

tékos megfogalmazást igénylő helyzetekben helyesebb, ha megtartjuk ezt a 
kettősséget. A köznyelvben viszont gyakori jelenség, hogy az amely helyett ami 
kötőszót alkalmazunk:  

 
Köszönöm a könyvet, amit tőled kaptam.  
A hír, amiről az imént értesültem, mélyen lesújtott.  
 
Ez tehát nem minősíthető hibának, ellentétben azzal, amikor a főnévvel 

meg nem nevezett dologra az ami helyett amely kötőszót vonatkoztatnak:  
 
Ez az, amelyre gondoltam.  
 
Az ami névmással szerkesztett mondatok sajátos fajtája, amikor a 

vonatkozó névmás nem a főmondat egyik mondatrészére utal, hanem a 
főmondat egész tartalmára. Ilyenkor a mellékmondat közel áll a 
mellérendeléshez, és a vonatkozói alárendelés átszerkeszthető kapcsolatos vagy 
következtető mellérendeléshez: 

 
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. 
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A főmondat egész tartalmára vonatkozó ami kötőszó, illetőleg az ilyen 
mondatszerkesztés önmagában nem helyteleníthető, de túlzásba vitelétől már 
óvakodnunk kell főleg akkor, ha logikai vétséget követnénk el:  

 

A személygépkocsi elütötte a figyelmetlen gyalogost, akit a mentők 
kórházba szállítottak, ahol több műtétet kellett rajta végrehajtani.  
 

Ez a megfogalmazás – szó szerint értelmezve – azt sugallja, mintha a 
gyalogost akkor ütötte volna el az autó, amikor a mentők éppen kórházba 
szállították. Bár tudjuk, hogy nem erről van szó, mégis fogalmazzunk 
félreérthetetlenül:  

 

A személygépkocsi elütötte a figyelmetlen gyalogost. A sérültet a mentők 
kórházba szállították, és ott több műtétet kellett rajta végrehajtani. 

 
Lássunk néhány olyan mondatot, amelyben a helytelen vonatkoztatás 

vagy a rossz szórend okoz hibát: 
 

Helytelen Helyes 
Az asszony hazaköltöztette lányát az 
intézetből, aki ezek után beleegyezett 
a házasságba. 

Az asszony hazaköltöztette az intézet-
ből a lányát, aki ezek után beleegyezett 
a házasságba. 

Az alkalmazás előfeltétele a büntetlen 
előélet, amely alól… adhat felmentést.  

Az alkalmazás előfeltétele a büntetlen 
előélet, és ez alól a feltétel / követel-
mény alól… adhat felmentést.   
 

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

Mínusz 15 fok volt a hőmérséklet 
hazánkban. A szokatlan hideget az 
erős északi szél még elviselhetetleneb-
bé tette. 

A csatár kicselezte a hátvédet, akinek 
lövését a kapus már nem tudta védeni.

A hátvédet kicselezte a csatár, akinek 
lövését…  
VAGY: A hátvédet kicselezte a csatár, 
és lövését… 

 


