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Annotáció: 
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Kulcsszavak: 

Bevezetés

2



2

 Akárcsak más írá
saimban

 

modoros, mesterkélt, keresett, fontoskodó, 
 

  
 

 

2
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természetes és ennek ellentéte, a modoros, a mesterkélt,  
a keresett, az , olykor a furcsa

aláírásra kerül, különbséget tesz, elintézést nyer, 
követelményt támaszt, hivatkozás történik, vizsgálat alá vesz, kivételt 
képez, magyarázatként szolgál, gondot jelent, türelmet tanúsít. A szer

aláírás és a kerül  
aláírásra kerül 

6

A funkcióigés szerkezetek megítélésével  
kapcsolatos ideológiák

6
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megvizsgál vizsgálat alá vesz

 
 

nyer, intézkedés történik.
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1. példa

ellát

Felvilágosítással, tájékoztatással, útbaigazítással, útmutatással lát el 
 felvilágosít, 

tájékoztat, eligazít, útbaigazít ad természetesebb
felvilágosítást stb. ad 
[...] 
(Valamely valamilyen névvel) lát el Mesterkélten 

(el)ne vez 
nevet ad  

(valamely valamilyen) névvel ellát 

 



10 valamilyen névvel 
ellát 11 ta

A 

12

10

a, ez, 
volna, után, asztal, iszik.

11

12



2. példa

nálatos, a fellép. fellép

 , sokszor mesterkélt  
 

igénnyel (igényekkel), követeléssel (követelésekkel) lép fel: 
igényel, követel; váddal (vádakkal) lép fel 

vádol 

3. példa

 és  
szószaporító is. Ezt  

azonnali beavatkozás vált 
szükségessé (= azonnal be kellett avatkozni); 
ellen nem történt semmilyen fellépés 



 

valamint 

valamint 
az és és
ismétlés elkerülése indokolná a valamint 

azonban 
de, az ám

azonban
azonban 

dig a de 

4. példa

gyakorol

A gyakorol , ezért 
, természetesebb

felügyel, irányít. 
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5. példa

kerül 
2

. Igen alkalmas személytelen szerke
zetek alkotására. Ezekben a kerül 

 
-ás, -és 

aláírásra, bejegyzésre, bemutatásra, bevezetésre, eladásra, 
-

nyolításra, levonásra, megrendezésre, végrehajtásra stb. kerül valami. 
, természetesebben aláírnak, bejegyeznek, bemutatnak, 

bevezetnek, eladnak, elintéznek, értékesítenek, feldolgoznak, felhasznál-

stb. valamit
a vállalat eladásra 

került a vállalatot eladta a tulajdonosa.



kerül 
 

Az összes ház lebontásra kerül mondat azt 

 



tegnap lett aláírva  

6. példa

sem tudnak lemondani. 
áll

Érdekében, jogában áll Mesterkélt
zések. , , természetesebb
érdeke, joga joga van 
[...]
Hatalmában áll Németes szerkezet (in jemandes Macht steht). 

, természetesebb (meg)tehet hatalma van 
[…]
Szabadságában áll Németes Egy

, természetes szabad  
(szabadon) (meg)tehet 



áll 

7. példa

sal a von  
von 

A von mesterkélt,  
 ige 

 és 
Büntetést von maga után büntetéssel jár 
Valaminek a csökkenését, emelkedését, növekedését vonja maga után 

csökkent, emel, növel eljárás alá 
von eljár 
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8. példa

rendelkezik

nem mindig alkot a -val/-vel 

rendelkezik 

A rendelkezik 

, 
mesterkélt 

rendelkezik; nem 
rendelkezett jó képességei 
vannak 
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rendelkezik 

 

A rendelkezik 

van 

rendelkezik valamivel szerkezetet 
a van valamije 

eredeti változat
„javított” változat

nyílegyenesen, biztosan, mint aki nyílegyenesen, biztosan, mint aki 

.

, 
, arra 

 A rendelkezik valamivel 
bír valamivel
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a mozgékony, terepismerettel 

 

akiknek 
, szakadatlanul 

 

.

egy 
 

csak a maga birtokán alkalmazza, 

gazdának, 

alkalmazza, alig 0,1 százalékos 

akinek nincs 
, létezik még csak igazán 

 

van valamije 



még 

eredeti változat tömörített változat

, 
de 

 alkalmazottainkat, 

szinten tudnának beszélni. 

 
a képesítés nélküli, de 

 alkalmazottainkat, 

szinten tudnának beszélni.

illetékességgel 
illetékes

  

államtitkári székbe.

korosztály.



Az alacsony önbecsüléssel 

 

Az  

esetben csak a legszükségesebb 

 
a különleges nemzetközi 

  

 
a  

eredeti változat tömörített változat

is támasztotta alá. Számtalan 

egészséges, 

is támasztotta alá. Számtalan 

egészséges,  ember 

A  A 

és bekebelezte.



életszakaszuk során annyi ember, 

a racionális, 
 lényünk 

életszakaszuk során annyi ember, 

a racionális, 
moralitású lényünk nem tud, nem 

, 

 
Talizmánia még 

lett.

rendelkezik ige, 

rendelkezik 
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Összefoglalás és tanulságok

 

 

a latin és a német. 

 

16

 

16
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