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HELYESÍRÁS 

Elvek 

A helyesírás nem tartozik a nyelv lényegéhez, de jó esetben a 

megértés és a nyelvőrzés szolgálatában áll. Célja, hogy szövegeink 

nagyjából egységesen képeződjenek le, hogy könnyen, 

gördülékenyen tudjunk olvasni, és mindenki ugyanúgy értse a leírt 

mondanivalót. Az íráskép visszahat a kiejtésre is.  

A magyar helyesírás viszonylag észszerű, de vannak benne a 

szokáshoz igazodó vagy éppen önkényes elemek is. Itt csak az 

értelem szempontjából fontos helyesírási kérdésekkel foglalkozunk. 

A magyar írás alapvetően hangjelölő: egy hangnak egy betű felel 

meg (némelyik betű két jegyből áll, sőt egy, a dzs háromból).
1
 Fontos 

megjegyezni, hogy hangon nem a hangzót, a tényleges 

megvalósulást értjük, hanem jelhangot
2
 (fonéma), vagyis a 

tudatunkban levő, jelentés-megkülönböztető szerepű hangot. (A 

hangok eseti megvalósulását csak a nyelvjáráskutatás és a 

beszédtudomány jelöli.) Azt írjuk, amit hallunk, hacsak más 

szempont nem keresztezi ezt az elvet. 

A hagyomány csak a személynevek írásában és az ly betű 

használatában érvényesül. Az ly valamikor önálló hang volt, de ma 

már legfeljebb halvány nyelvjárási nyomai vannak. A köznyelvben 

és a legtöbb nyelvjárásban azonos a j-vel, némelyik nyelvjárásban az 

l-lel. Írásban is igen kevés szóban van jelentés-megkülönböztető 

szerepe. A helyesírás egyelőre ragaszkodik hozzá, de semmiképpen 

sem kellene a legsúlyosabb hibának tekinteni, ha valaki eltéveszti.  

Nagyobb jelentőségű a szóelemző írásmód. Az összeépített 

szóelemek betűit nem változtatjuk meg csak azért, mert kényelmesen 

ejtve őket a beszédben más hang keletkezik belőlük (összeolvadás, 

                                                 
1 Vannak nyelvek, amelyekben egy hangot többféleképpen írnak le, pl. a franciában 

az o hang lehet o vagy au, a c betű viszont hol k-nak, hol sz-nek hangzik. 
2 Helyesbeszéd c. könyvünkben (Buvári−Mészáros, 2010) már így neveztük. 



 2 

teljes és részleges hasonulás). Pl. botja, adja, menj, följebb, látszik, 

nagyság, vadszag, egyszerű, anyja, önmaga, cukrászda, kapzsi, 

habcsók stb. Csak akkor nem írjuk elemezve a szót, ha olyan 

lényeges változás következik be a toldalékolásban, hogy a találkozó 

szóelemek eredeti betűi egybeolvasva nem adják ki a ténylegesen 

megvalósuló hangot. pl. az+hoz=ahhoz, hal+val=hallal, hasson 

(>hat).  

A hibák abból származnak, hogy nem mindenkinek egyforma az 

ejtése, a hallása és az elemzőkészsége. Leírnak például ilyesmit:  

o ébrezd fel, kényesztet  
ébreszd fel, kényeztet 

Az elhomályosultnak tekintett származékokat kiejtés szerint 

javasolják írni. Kinek elhomályosultak, kinek nem. Például a kesztyű, 

a küszködik sz-szel íratik, pedig nyilvánvalóan a kéz, illetve a küzd 

származékai. A kisebb, mivel a kis származéka, egy s-sel írandó, a 

frissesség, bölcsesség viszont két s-sel, pedig nincs frisses, bölcses, 

csak friss és bölcs, az e csupán betoldott, ejtéskönnyítő 

magánhangzó, a képző pedig a -ség. (Régebben mindkettőt egy s-sel 

írták, a frissességet a 11. kiadásban igazították a kiejtéshez, a 

bölcsességet már előbb.)  

Hosszú–rövid 

Az ú, ű, í és rövid párjuk hangszíne között nincs különbség, 

ejtésük tájanként is erősen ingadozik: igen sokszor csak a szótárból 

tudjuk meg, rövidek-e vagy hosszúak a norma szerint. Különösen 

követhetetlenek a rövidülések. Pl. út – utak, de szív – szívek; vízi – 

vizet, de: tíz – tízet; húsz – húszas, de: huszadik; sűrű – sűrít, híg – 

hígít, de: nyír – nyirbál, túra – turista; ígér, viszont ige (helyenként a 

szent szöveget megkülönböztetésül ígének mondják). 

Kisbetű–nagybetű 

Valószínűleg külföldi hatásra terjed az a „járvány”, hogy minden 

fontosnak ítélt szót nagybetűvel kezdenek. Például: Élet, Igazság, 
Világosság, Civilizáció stb. Még furcsább, ha egy betegség nevét 

kezdik nagybetűvel. Költői művek kivételével jobb lenne tartózkodni 

ettől a divattól. A magyar szó is kisbetűs, kivéve, ha személynév. A 
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te, ti, ön személyes névmásokat legfeljebb levélben megszólításként 

írhatjuk nagybetűvel, az ő csak akkor nagy, ha Istenről van szó.  

Az új szabályzat tudomásul vette azt a jogászi szokást, hogy az 

Eladó, Vevő, Felperes, Alperes, Felek főnév szerződésben nagybetűs.  

Egybeírás–különírás 

Az emberek hajlamosak mindent egybeírni, amit egy fogalomnak 

éreznek. Csakhogy az „érzés” nem eléggé tárgyilagos mérce. Az 

egyik egy szónak érez valamit, a másik nem. El kell oszlatni egy 

tévedést: egy fogalmat nemcsak egy szó jelölhet, hanem 

szószerkezet is. Attól, hogy valami egy fogalom, még nem 

föltétlenül kell egybeírni. A fő irányelvek:   

1.  Ha az összetevők viszonya jelölve van, illetve a szófajból 

világos, akkor nem kell egybeírni őket ahhoz, hogy tudjuk 

összetartozásukat. Egybe kell viszont írni a jelöletlenül összefűzött 

szavakat (pl. diótörő = diót törő).  

2. A jelölt szerkezetet csak akkor kell egybeírni, ha egybeírva 

mást jelent, mint az összetevők összege. 

Ennyi elég is volna, ha következetesen alkalmaznák, és nem 

keresztezné az elveket a szokás jóváhagyása. Például a nyitva tartás 

különírandó a szótár szerint, pedig a bolt nyitvatartása nem ugyanaz, 

mint az ajtó vagy a kapu nyitva tartása. A védőgát viszont 

ténylegesen olyan gát, amely véd. 

Mozgószabály − szó-tengerikígyók   

Ha szószerkezethez közös utó- vagy előtag járul, az „összerántja” 

a szószerkezetet, vagyis az eredetileg különírt tagokat is egybeírjuk. 

Fontos, hogy mindig a szorosabban összetartozó összetevőket 

kapcsoljuk közvetlenül, s a lazább kapcsolódáshoz tegyük a 

kötőjelet. Ez észszerű szabály, de gondolkodni kell hozzá, ezt pedig 

sokan elmulasztják. Például: 

o konyakos meggygolyók 

Nem meggyből van a golyó, hanem konyakos meggy van benne. Ezért: 

konyakosmeggy-golyók 

o Ajándék hegyek öltönyökhöz. 
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Ez úgy hangzik, mintha hegyeket adnának ajándékba, pedig csak sok ajándékkal 

csábítják a vevőt. Helyesen: ajándékhegyek. 

o vezetékes vízkár  
vezetékesvíz-kár 

o biztonsági zárbetét 
biztonságizár-betét 

o kórházi hulladék égető berendezés 

Itt nem egyértelmű, mi tartozik inkább össze: a kórházi hulladék vagy a 

hulladékégető. Ha a kórházban van a hulladékégető, akkor: kórházi hulladékégető, 

de ha a kórházi hulladékot másutt égetik, akkor  kórházihulladék-égető.  

o Magyar Történelmi Filmalapítvány 

Ez a neve, pedig nem az alapítvány történelmi, hanem történelmi filmek 

támogatására szolgáló alapítványról van szó. Még mindig jobb lenne minden szót 

külön írni:  

Magyar Történelmi Film Alapítvány 

Sokszor jobb, ha megfelelő toldalékkal, viszonyszóval fejezzük ki 

a szavak összetartozását: 

o klasszikusművészfilm-kiadás –> klasszikus művészfilmek 

kiadása 

o közérdekűadat-kérés –> közérdekű adatok kérése 

Vessző 

A legtöbb értelemzavaró helyesírási hiba a vessző elhelyezéséből 

adódik.  

Gyakran elvétett szabályok: 

1. Az egyszerű mondat vagy tagmondat különböző mondatrészei 

közé nem teszünk vesszőt. Az ez ellen való vétség értelemzavaró:  

o A cégek, számlákat befogadó, legális vállalkozások felé 

jutalék ellenében hamis költségelszámolásokat állítottak ki. 

Itt az alany és a többi mondatrész közt van vessző, ezért első látásra úgy tűnik, 

mintha a cégek és a vállalkozások azonos mondatrész lenne, és mások állítottak 

Kerüljük a tengerikígyó-szavakat! Nem kell 
mindent egy szóval kifejezni. 
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volna ki nekik (nem feléjük!) hamis költségelszámolásokat. Fölöslegesek az 

aláhúzott vesszők a következő mondatokban:    

o Felesége, társaságban többször próbálkozott.  

o Legyenek a civilek, a független felsőházban!  

o Tegyük jogfolytonossá, ezeréves alaptörvényünket!  

o A rendezett világot, csak a bölcs emberi erőfeszítés 

teremtheti meg. 

o Itt igazából, a sok egyszerű ember életét megnyomorító 

lakás-körülmények javítására próbáltam néhány gondolatot 

megfogalmazni. 

2. Azonos szerepű mondatrészek (felsorolás tagjai) közé, ha 

nincs kötőszó, kell vessző, a felsorolás utolsó tagja után viszont nem, 

mert annál fogva kapcsolódik a halmozott mondatrész a többi 

mondatrészhez.  

o Szembetűnnek falvainkban, városainkban, az oda nem illő, 

düledező, romos házak…  

o A szépen kanyargó út melletti megművelt kaszálók, 

szántóföldek, otthonná varázsolják a tájat. 

3. Nem kell vessző a(z egyszerű) kötőszó elé (és, s, meg, vagy), 

ha felsorolás tagjait választja el. (Nem logikus, de az illetve és a 

valamint elé kell vessző a jelenlegi szabályzat szerint.)  

Elég csak egy pillantást vetnünk a környező országokban vagy 

a távoli brit szigeteken zajló és lezajlott asszimilációs 

folyamatokra. 

4. Több jelző közé sem kell vessző, ha a jelzős kifejezés 

egészére vonatkozik az újabb jelző, tehát nem halmozott jelzőről van 

szó: 

egy teleírt kockás papír; a sok egyszerű ember; a keleten 

maradt magyar csoportok. 
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5. Ha a vagy páros kötőszóként szerepel, akkor a második elé 

kell vessző: 

Vagy személyigazolvány, vagy útlevél kell a szavazáshoz. 

6. Kell vessző az értelmező elé. Utána nem kell, ha az 

értelmezőhöz az állítmány ugyanúgy kapcsolódhat, mint maga az 

értelmezett: 

Lánya, Piroska az egyház szentje.  

7. Ha nem kapcsolható az értelmezőhöz közvetlenül az 

állítmány, akkor közbevetésnek számít, így utána is kell vessző: 

Nekünk, erdélyi magyaroknak, egy ilyen csodálatos 

védőszentünk van.  

(Nekünk védőszentünk van, viszont ha az erdélyi magyarok kifejezéshez 

kapcsolódna az állítmány, akkor védőszentjük lenne.) 

8. Tagmondatok közé mindenképpen kell vessző, akkor is, ha 

kötőszó van köztük:  

o A magyar krónikák is erről számolnak be, és a magyar 

királyok legtöbbje  kereste a keleten maradt magyar 

csoportokat. 

o Karban tartja a vércukorszintet, és szabályozza a 

vízvisszatartást.  

Néha nehéz megkülönböztetni a halmozott állítmányt a külön 

tagmondattól. Általában ha van külön bővítménye a két állít-

mánynak, akkor tagmondatnak tekintendő, ha viszont közös bővít-

ményeik vannak, akkor csak halmozott állítmányoknak tekintjük 

őket. Átmeneti eset a következő mondat: 

Ez abból adódik, hogy ’89-ben tévedésbe ejtették(,) és 

azóta is tévedésben tartják a magyar társadalmat. 

Itt a két állítmánynak közös és külön bővítményei is vannak, így megítélés kérdése, 

tagmondatoknak vagy halmozott szószerkezeteknek tekintjük-e őket, teszünk-e 

közéjük vesszőt. 
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A vessző nem a beszédszünet jelzésére 
szolgál, hanem a mondat szerkezetének 

világossá tételére. 


