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A, Á
abba|hagy (6901)

abba|hagy -t [3622] Süsü abbahagyta a
bőgést
abba|marad (650)
abba|marad [302] a zuhogás abbamaradt
ábrándozik (564)
ábrándozik -rÓl [262] valamiféle méltányos osztálybékéről ábrándozott
ábrázol (3973)
ábrázol -t [1357] tengerparti sétányt ábrázolt
ábrázol -bAn -t [300] ábrázoljuk a súrlódási együtthatót a mozgó tömegek függvényében!
ábrázol -t -vAl [272] nyilakkal ábrázolta
az összefüggéseket
ad (130743)
ad -t [10921] adsz valami meleg ruhát?
ad VÁLASZ-t [648] Coulthard elég
nyomós választ adott
ad -t ISTEN [615] jó aratóidőt adott a
mi istenünk
ad TANÁCS-t [479] az alezredes kitűnő
tanácsot adott
ad PÉNZ-t [336] adj pénzt!
ad LEHET ŐSÉG-t [324] Zsámbéki lehetőséget adott
ad -nAk -t [6985] adjatok szállást az Igének!
ad -nAk HELY-t [706] nem adtak helyt
a panasznak
ad -nAk OTTHON-t [646] Thesszaloniki minden idők ikonkiállításának
adott otthont

ad -nAk IGAZ-t [625] igazat ad Pelikán Lászlónak, az adórendőrség kijelölt vezetőjének
ad -nAk HANG-t [557] a diplomata
meggyőződésének adott hangot
ad -nAk NÉV-t [364] történelmileg ismert neveket ad szereplőinek
ad -nAk PÉNZ-t [336] Weltz pénzt
adott nekik is, őrzőiknek is
ad -nAk MUNKA-t [288] a legtöbb
munkát a graffitisek adják a karbantartóknak
ad EMBER-nAk -t [281] szabad akaratot adott az embernek
ad -nAk TANÁCS-t [268] te csak ne adj
nekünk tanácsokat!
ad -nAk LEHET ŐSÉG-t [263] több fiatal játékosnak lehetőséget adtam
ad -rA LEHET ŐSÉG-t [1972] adjunk több
lehetőséget a civil társadalom erősítésére
ad -rA -t [1453] a kenyeret jegyre adták
ad -rA VÁLASZ-t [950] adjunk a kérdésre egy másik, kevésbé végletes
választ
ad -rA ALKALOM-t [626] újabb alkalmakat adunk ilyen történetek felidézésére
ad -rA MAGYARÁZAT-t [541] a marhák tettükre nem adtak magyarázatot
ad -rA OK-t [524] ez csak a többiek gúnyolódására adna okot
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adódik — agyon|üt

ad -rA MÓD-t [476] nem adnak módot
a világ elmélyült tanulmányozására
ad -rA ENGEDÉLY-t [335] engedélyt
adtak a földterület kimérésére
ad -rA ESÉLY-t [279] ad akár egyszázaléknyi esélyt a megmenekülésre?
ad -rA ÁLDÁS -A-t [264] a katolikus
egyházfő áldását adta a találkozóra
ad ÉRTÉS -A-rA -t [260] adja az osztrák kormány értésére ezeket az aggodalmakat!
ad -nAk [1209] nem adok a koldusnak
ad -t HÍR-Ul [1109] hírül adja Jézus születését
ad -t HÍR-Ul MTI [323] az információt
az MTI is hírül adta
ad -hOz -t [1024] adjuk a hagymás gombát
a szójapéphez
ad -bAn -nAk -t [971] 1993-ban a 3-as
lakrészt egy szamosújvári házaspárnak,
Horvath Viorica és Luciannak adták
ad -rÓl HÍR-t [872] fenyegetésről ad hírt
Ladányi Zsuzsa Szegedről
ad KÉRDÉS-rA VÁLASZ-t [804] VeheGlirius a kérdésre egyértelmű választ ad
ad KÉZ -A-bA -t [799] szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe
ad -rÓl SZÁM-t [786] adjanak számot
a 850 költségvetési intézmény jellemző
gazdálkodási adatáról
ad -bAn -t [735] az ajtóban egy pengő borravalót adott
ad -rA [726] ellenzéki politikusok adnak a
külsőre
ad -nAk -rA -t [704] a feladatnak nem a
megoldására adunk mintát
ad -rÓl TÁJÉKOZTATÁS-t [704] én a valóságról adok tájékoztatást
ad -kor -t [592] ők adják a teherautót az
anyagszállításkor
ad -rÓl -t [553] az egyik támadóról egy
szemtanú pontos személyleírást adott
ad -rÓl KÉP-t [477] Batušić visszaemlékezései megközelítő képet adnak
Gavella rendezői elképzeléseiről
Magyar igei szerkezetek
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ad -t -vAl [546] jeleket adok a lábammal
ad -n -nAk -t [487] kevés helyen adnak hálát Istennek
ad -ért -t [435] mennyiért adják Bitáék a
házat?
ad -nAk -t -vAl [430] öngyújtójával tüzet
adott a vendégnek
ad BÉR-bA -t [391] a Főtaxi bérbe adta a
telephelyet
ad VÉLEMÉNY-A-nAk HANG-t [366] a
magyar sajtó egyes ellenséges, soviniszta, nacionalista körök és csoportok
véleményének ad hangot
ad -bAn -rA -t [359] a jövőben az állam
használt lakás vásárlására is ad támogatást
ad -n -t [323] viszont ölég drágán adják a
cuccokat!
ad -bA -t [310] én adtam a kezébe egy követ
ad AGGODALOM-rA OK-t [277] a NATObírálat aggodalomra ad okot
ad -bAn -n -t [255] mit adnak a jövő héten
a Madáchban?
adódik (5766)
adódik -bÓl [1199] végzettségemből és pályafutásomból adódik
adódik [443] ha valami probléma adódik
adományoz (1989)
adományoz -nAk -t [378] több száz művet
adományozott a várpalotai Képzőművészeti Gyűjteménynek
aggaszt (971)
aggaszt -t [424] apámat aggasztja az állapotom
aggódik (3798)
aggódik [578] ne aggódjatok
aggódik ·miatt [434] többen aggódnak az
ártatlan áldozatok miatt
aggódik -ért [277] sokan aggódtak a magyar nemzet sorsáért
agyon|lő (1219)
agyon|lő -t [391] agyonlőttek egy rendőrt
agyon|üt (590)
agyon|üt -t [334] a tüzes mennykő éppen
így üssön agyon engemet

