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A jelenleg érvényben lévő magyar helyesírási szabályzat továbbra is a 11. kiadás, amit még 

1984-ben adott ki a Magyar Tudományos Akadémia. Azonban az eltelt harminc évben sok 

változás történt a magyar nyelvben is, gondoljunk csak a mindennapi kommunikációban is 

egyre gyakrabban használt idegenszavakra (HR, meeting, brainstorming, cafeteria, trening, 

update, budget, …), valamint a magyar helyesírás változásaira. A Magyar Tudományos 

Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága dolgozik az új, 12. kiadáson, azonban amíg az nem 

készül el, addig is néhány új helyesírási változtatásra, szabályra azért felkészülhetünk. 

 Sokak számára ijesztő és kiismerhetetlen például a kötőjelek helyes használata. A szabály az, 

hogy hat szótagig minden szót egybeírunk. Ez a szabály akkor is érvényes, hogyha a kötőjel 

segítené a szó könnyebb kiolvasását, érthetőségét, azonban mégis egybeírjuk például a pácsó 

szavunkat is. A többszörösen összetett szavaknál még hat szótag után sem kell a kötőjel, 

hanem egybeírjuk őket, amennyiben két tagból állnak, pl.: alumíniummegmunkálás. 

Eddig a kettős betűre végződő vezetéknevekhez kötőjellel kellett kapcsolni az azonos betűvel 

kezdődő toldalékot: Thomann-nal, azonban a magyar keresztneveknél a három azonos betű 

közül az egyik kiesett hasonló esetben: Mariannal. Mostantól viszont állítólag a magyar 

keresztneveknél és tulajdonneveknél is a kötőjeles megoldást kell alkalmazni: Páll-lal, Kiss-

sel, … 

Talán az egyik legérdekesebb változás a -szerű elemek helyesírása lesz. Ezentúl összetételi 

utótagként kell majd írni, vagyis ésszerű helyett észszerű lesz a helyes alak.  

A kisbetű, nagybetű helyes használata is megváltozik. Ezentúl az intézménytípusok, mozik, 

vendéglátóipari egységek, rendezvények neveit is végig írhatjuk majd nagybetűvel, vagyis: 

Igazságügyi Minisztérium, Tanulmányi Osztály, Corvin Mozi, Mesterségek Ünnepe, … 

Az idegen szavak mellékjelei ezentúl nem lesznek elhagyhatóak, vagyis a korábban 

leegyszerűsítetten írt alakot felváltja a városok eredeti írásmódja: Hälleberga, Jyväskylä, … 

lesz a helyes forma az írott nyelvben is. 

A toldalékolás is megváltozik némely esetben. A h-val végződő szavakban például eddig a 

méhvel alakot fogadták el, azonban ezentúl helyes lesz a kiejtés szerinti leírás is: méhhel. 



Ugyanígy a –gat/-get képzős igék esetében is, helyes lesz ezentúl az eddigi tekinget, kacsingat 

formák mellett a tekintget, kacsintgat is. 

Változik egyes keltezést kifejező számnevek toldalékolása is. Az elsején számmal írt 

változatában az 1-jén alak mellett elfogadható lesz az 1-én is, valamint az 1-j(e)i mellett a j 

nélküli forma, vagyis 1-(e)i. 

A rövidítések közül csak néhányat emelek ki. Az oldal rövidítésére ezentúl két formát is 

használhatunk: o. és old.; valamint a lásd kifejezést az l. és az ld. formákkal is jelölhetjük. 

Időpontok megjelölésekor is választhatunk, hogy az eddig helyes 10.30 alakot, vagy az 

ezentúl szintén elfogadott 10:30 formát használjuk-e. Szilveszteri leveleinkben azonban csak 

a BÚÉK köszöntés lesz a nyelvileg helyes forma (a b.ú.é.k már nem). 

 

Felhasznált irodalom: 

http://eduline.hu/kozoktatas/2013/3/11/helyesiras_valtozasok_uj_helyesirasi_szotar_SJP00N 

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/uj-helyesirasi-szabalyok/ 
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