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Hogy  

A hogy kötőszó használata sokrétű, de nem szép, ha túl sok van 

belőle; ezért ajánlatos ritkítani. Ám nem mindig lehet. 

Mikor hagyható el a hogy? 

Közvetett idézet vagy függő kérdés esetén többnyire helyette-

síthető a kötőszó kettősponttal vagy egyszerűen vesszővel:  

o A raktáros azt állította, hogy vele nem közölték, hogy késve 

érkezik a szállítmány. 

Itt az első hogy-ot megtakaríthatjuk:  

 A raktáros azt állította: vele nem közölték, hogy késve 

érkezik a szállítmány. 

A kérdőszó maga betöltheti a kötőszó szerepét: 

o Egyik fél sem tudta a szerződéskötéskor, hogy mekkora lesz 

a forgalom. 
Egyik fél sem tudta a szerződéskötéskor, mekkora lesz a 

forgalom.  

Ha -e kérdőszócska van a függő kérdésben, akkor is elhagyható a hogy:  

A bíró megkérdezte a tanút, találkozott-e korábban a 

gyanúsítottal.  

A hogy hiánya 

A lehet, hogy szerkezetből divat lett elhagyni a hogy-ot (l. fentebb 

a divatoknál is!):  

o Lehet, nem tudok menni. 

o Lehet, úgy gondolja… 

o Lehet, jobb lenne… 

Itt semmi sem köti össze a főmondatot a mellékmondattal. Ha meg akarjuk 

takarítani a hogy-ot, használhatunk módosítószót:   

talán el tudok menni, valószínűleg úgy gondolja, 

feltehetőleg jobb lenne  
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Fölösleges hogy 

Módosítószó után semmiképpen sem állhat hogy, pedig ez is 

nagyon terjed:  

o Nyilván, hogy nem árulom el. 

o Természetesen, hogy ott leszek. 

o Valószínűleg, hogy nem tudta. 

Az ilyen mondatok szerkezetvegyülésből származnak, elemezhetetlenek. Van 

mellékmondat, de nincs főmondat, hiszen módosítószó nem lehet állítmány. Kétféle 

helyes megoldás van:  

Nyilván nem árulom el. / Nyilvánvaló, hogy nem árulom el. 

Természetesen ott leszek. / Természetes, hogy ott leszek. 

Valószínűleg nem tudta. / Valószínű, hogy nem tudta.  

Helyettesítők 

A sajtóban és a hivatalos nyelvben divatos „hogy-pótló” a 

miszerint. Ebben a mondatban például kifogástalan:  

Az alperes nem tett olyan nyilatkozatot, miszerint az 

átvételi bejáráson az alperes ügyvezetője nem vett volna 

részt. 

Az alábbi mondatban azonban értelmetlen a miszerint:   

o Az ÁAK Rt. illetékese kérdésünkre, miszerint a közpénzek 

jelentős részét milyen indokból utalták át az off-shore cégnek, 

elmondta…  

Az ÁAK Rt. illetékese kérdésünkre, milyen indokból 

utalták át a közpénzek jelentős részét… 

’Hogyan’ értelemben jól használható a miként. Például ehelyett: 

o Ugyancsak érthetetlen, hogy(an) állíthatja a felperes, hogy a 

III. r. alperes is  megrendelőként járt el.  

Ugyancsak érthetetlen, miként állíthatja a felperes… 

Tehát vagy módosítószó és egyszerű 
mondat, vagy melléknév és hogy-gyal 

kezdődő mellékmondat.  


