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Egyes mondatrészek helyes használata 
(folytatás) 

 
3. A birtokos jelző ragja 

 

A birtokos jelző állhat ragtalanul és ragos formában: A kapu kulcsa nálam 
van. A kapunak a kulcsa nálam van. Vannak olyan mondatbeli helyzetek amikor 
nem lehet tetszőleges az, hogy kitesszük-e a -nak, -nek ragot vagy sem. A birto-
kos jelző ragjának elmaradása ugyanis néha zavart, sőt félreértést okozhat. A 
láncolatos birtokviszonyban álló szerkezetek utolsó birtokos jelzőjén szerepel-
nie kell ennek a toldaléknak:  

A beszámolót a parlamenti külügyi bizottsága titkára tartotta. 

Helyesen:  

A beszámolót a parlament külügyi bizottságának titkára tartotta. 

Az ilyen szerkezetek korábban a mozgalmi, ma a politikai, közéleti nyelv jel-
lemzői:  

A párt frakciója ülése határozata szerint… 

A legjobb átfogalmazással feloldani a láncolatos birtokviszonyt:  

A pártfrakció ülésének határozata szerint… 

Vagy:  

Budapest második kerülete közlekedése fejlesztése… 

Helyesen:  

Budapest második kerülete közlekedésének fejlesztése… 

illetőleg a láncolatos birtokviszony feloldásával:  

A közlekedés fejlesztése Budapest második kerületében… 

A rag elmaradása olykor időleges bizonytalanságot okozhat, azaz a mon-
dat első felének hallatán-olvastán másra gondolhatunk, mint a mondat egészé-
nek ismeretében. Ha ugyanis nem vagyunk tisztában azzal, hogy egy bizonyos 
mondatrész birtokos jelző, és például alanynak véljük, akkor a mondat tartal-
mát félreérthetjük:  

A neves énekes régóta várt magyarországi vendégszereplése nagy sikerrel zárult. 
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Ebben a mondatban az énekes szót alanynak gondolhatjuk egészen addig, 
amíg el nem hangzik a vendégszereplése szó, a mondat igazi alanya. Hiszen így is 
folytatódhatna a mondat:  

A neves énekes régóta várt magyarországi vendégszereplésére. 

Az efféle zavarokat úgy küszöbölhetjük ki, hogy kitesszük a birtokos jelző 

ragját, ha a jelző és a jelzett szó nagyon eltávolodik egymástól, azaz más 
mondatrészek közbeékelődnek. Az iménti mondat helyesen, kisebb szórendi 
változtatással:  

Nagy sikerrel zárult a neves énekesnek régóta várt magyarországi vendégszereplése. 

Néhány további példa a nélkülözhetetlen rag jelölésével:  

Öt gyermekük közül a legidősebb Zrínyi Miklós(nak), a költő-hadvezér(nek a) 
felesége lett.  

Lássuk azokat a nyelvi elemeket, amelyek(nek) idegen volta nyilvánvaló. 

Élesen bírálja az ellenzék(nek) – mint több lap írja – rendkívül makacs ma-

gatartását. 

 




