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I. A magyar helyesírás rendszerének összetevői 

1. Mit értünk nyelvváltozat alatt? 

 

 
 

2. Kinek és miért fontos a helyesírás? 

 

 

 A kommunikáció sikerességét, egyértelműségét könnyíti meg. 

 A helyesírásnak értelemtükröző szerepe van: segít a szavak jelentésének 

megkülönböztetésében. 

 

II. A magyar helyesírás jellemzői 

1. Milyen a magyar helyesírás? 

 

 

 Betűíró, legkisebb egységei a hangokat jelölő betűk. 

 Latin betűs, mert a magyar betűkészlet – néhány későbbi változással – alapvetően a latin 

betűsorból alakult ki. 

 Hangjelölő, betűi a kiejtett hangokra utalnak. 

 Értelemtükröző, azaz feltünteti a szóalak elemeit, a szószerkezeteket, a szóösszetétel 

elemeit, a köz- és tulajdonneveket stb., így segít megkülönböztetni a szó részeit, a szavakat. 

 Nyelvkövető, azaz tükrözi a magyar nyelv történetében végbement változásokat (például 

idegen szavak jövevényszóvá válnak, áttérünk a magyaros írásmódra stb.) 

  

A magyar helyesírás rendszere egyrészt általános törvényekből, helyesírási 

alapelvekből, másrészt a konkrét jelenségek helyesírását megmagyarázó 

szabályokból áll. 

 

A helyesírás olyan szabályrendszer, amely a nyelv írásbeli rögzítését irányítja. 

 

 

A magyar helyesírás jellemzői: 
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III. A helyesírási alapelvek 

1. Melyek a magyar helyesírás alapelvei? 

 

 

1) a kiejtés szerinti írásmód elve; 

2) a szóelemzés szerinti írásmód elve; 

3) a hagyomány szerinti írásmód elve; 

4) az egyszerűsítés szerinti írásmód elve. 

2. Mit jelent a kiejtés elve? 

 

 

 

3. Mit jelent a szóelemzés elve? 

 

 

 Az írásnak tükröznie kell az eredeti szótövet és a toldalékot, az összetett szó elemeit (képzőt, 

jelet, ragot, szót). 

 A kiejtés során az egymás mellett álló mássalhangzók torzíthatják egymást a könnyebb 

ejtés végett (ez a gazdaságosság törvénye), pl. többször, mondta, egyszer, fogta. 

 Ez utóbbi változások alkotják a különféle mássalhangzótörvényeket. 

  

A magyar helyesírás négy alapelvre épül: 

A kiejtés elve azt jelenti, hogy a leírt alak és a kiejtés között nincs eltérés (pl. ablak, bolt, 

busz, járda, jön, mond). 

 

A szó írásakor feltüntetjük a szóelemeket (toldalékos vagy összetett szó részeit). 
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4. Mikor érvényesül a hagyomány elve? 

 

 

 néhány régi eredetű családnév írásában, mivel régebbi ábécéjeleket tartalmaznak, 

 egyes idegen szavakban, ha azok olyan betűjeleket tartalmaznak, amelyek a magyar 

ábécében nem szerepelnek, 

 az ly írásában (mivel a ly-nek ma már nincs önálló hangértéke, a kiejtésben egybeesik a j-

vel, de szavaink írásában megőriztük ezt a betűjelet). 

Példák: folyik, mosoly, hömpölyög; technika, mechanikus; Kossuth, Wesselényi, Kazinczy 

 

5. Mit jelent az egyszerűsítés elve? 

 

 

 egyrészt a kétjegyű és háromjegyű betűk kettőzésekor, ha a kétjegyű betűk hosszú 

hangot jelölnek (pl. vissza), nem írjuk le kétszer teljes alakjában, kivétel: az összetett szavak 

(pl. fénynyaláb, díszszázad), 

 ha kettőzött mássalhangzóra végződik az alapszó, és a toldalék is ugyanazzal a 

mássalhangzóval kezdődik, akkor nem írunk le három azonos mássalhangzót, hanem 

csak kettőt (pl. toll + val = tollal, sakk + val = sakkal). 

(Kivétel: a keresztnevek, családnevek, tulajdonnevek és az összetett szavak, ebben az 

esetben kötőjelet használunk - pl. Széll-lel, Kiss-sel; Bükk-kel; a helyesírás legújabb módosítása 

szerint a keresztnevek, pl. Ivett-tel, Adrienn-nel; ott-tartózkodás tb.) 

  

A hagyomány elve érvényesül: 

Az egyszerűsítés elve érvényesül: 
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IV. A magyar helyesírás kézikönyvei 

1. Melyek a magyar helyesírás legismertebb, leggyakrabban használt kézikönyvei? 

 A magyar helyesírás szabályai (Tizenkettedik kiadás, Akadémiai Kiadó, 2015.) 

(a legfrissebb változtatásokat tartalmazó kiadás), 

 Magyar helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó, 1999), 

 Online helyesírási szótár, 

 Ún. szakmai helyesírási szótárak (pl. Orvosi helyesírási szótár, A földrajzi nevek 

helyesírása). 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-7461-4 (88-97. 

o.) 

2. Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára, 9. Mozaik Kiadó – Szeged, 2010. ISBN 

978-963-697-642-2 (175–180. o.) 

3. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf 

4. http://www.magyarhelyesiras.hu/index.php – online helyesírási szótár 

 

 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf
http://www.magyarhelyesiras.hu/index.php
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Ajánlott médiaelem: 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-

ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai 

 Videofilm 

 Teszt 

A tananyag kifejtése, szemléltetése. 

Interaktív feladatsor – gyakorlás, 

önellenőrzés. 

 

Feladat 

 

Szemléltesd és magyarázd a magyar helyesírás alapelveit az alábbi szövegből vett 

példákkal! 

 

„Miért tanulunk meg betéve egy verset? Olyasmiért, amiért egy-egy festményt szeretnénk 

megszerezni és a szobánk falára akasztani. Azért, mert egyszeri látásra – úgy érezzük – szépségét 

nem tudjuk magunkba szívni, nem tudunk betelni vele. Miért idézgetjük föl, mondogatjuk el 

magunknak néha hangosan is? Nyilván, mert még nem értjük teljesen, még mindig van 

mondanivalója számunkra. Ellentmondásnak látszik, de így van: a legtartalmasabb vers ragad meg 

legkönnyebben emlékezetünkben.” 

(Illyés Gyula: Petőfi) 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR A nyelvi szintek 

TANANYAG CÍME A magyar helyesírás rendszerszerűsége (feladat) 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
http://zanza.tv/magyar-nyelv/helyesirasi-ismeretek/magyar-helyesiras-alapjai
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Megoldások 

Lehetséges tartalmi elemek 

a) Kiejtés szerinti írásmód elve pl. miért, tanulunk, betéve, egy, verset (az írásmód és a kiejtés 

között nincs eltérés). 

b) Szóelemzés szerinti írásmód elve pl. tanulunk meg, megszerezni, egyszeri, tudjuk stb. (az 

egymás mellett álló mássalhangzók eltérő képzési sajátosságai miatt az írásmód és a kiejtés 

között eltérés van, mássalhangzótörvények érvényesülnek a szavak kiejtésekor). 

c) A hagyomány szerinti írásmód elve pl. olyasmiért (- ly-os írásmód). 

d) Az egyszerűsítés szerinti írásmód elve pl. legkönnyebben (ha kétjegyű mássalhangzó 

kettőződik, nem írjuk ki kétszer a teljes alakot). 

 

TIPP! 

Diák Mentor 

Olvass el egy részletet valamely kedvenc 

olvasmányodból, és figyeld meg egy-két 

bekezdésben, hogy mely helyesírási alapelvek 

érvényesülnek az egyes szavak leírása során! 

Az új ismeretek, fogalmak tudatosítása. 

A magyar helyesírás szabályai című könyv 

felépítésének tanulmányozása. 

A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában 

lévő változások tanulmányozása:  

http:www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/ 

A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf 

FONTOS FOGALMAK 

 helyesírási szabályok 

 helyesírási alapelvek 

 értelemtükröző írás 

 betűíró 

 hangjelölő 

 nyelvkövető 

 kiejtés szerinti írásmód elve 

 szóelemzés szerinti írásmód elve 

 hagyomány szerinti írásmód elve 

 egyszerűsítés szerinti írásmód elve 

 helyesírási szabályzat 

 helyesírási szótár 

szakmai helyesírási szótár 
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Módszertani tippek diákoknak a feldolgozás lépéseihez 

REFLEKTÁLÓ SZÖVEG 

Mit jelent a reflexió, reflektálás kifejezés? 

 A reflexió jelenthet valamihez fűzött megjegyzést, észrevételt; elmélkedést, szemlélődést; 

önmegfigyelést. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1978. 717. o.) 

 A reflektálás jelentheti azt, hogy felel, válaszol valamire; utólagos megjegyzést tesz. (U.o. 

716. o.) 

 

 

Milyen lépésekben haladj a reflektálás megalkotása során? 

1) A FELADAT ELOLVASÁSA 

 A feladat tartalmaz egy álláspontot, véleményt közlő szöveget, idézetet és a szövegalkotáshoz 

kapcsolódó szempontokat, utasításokat.  Figyelmesen olvasd át őket! 

2) A FELADAT KULCSSZAVAZÁSA 

 Nézd át újból az utasításokat! 

 Keresd meg a kulcsszavaikat! 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Szövegalkotás 

TANANYAG CÍME Reflektálás egy jelenségre 

A reflektáló esszében tehát az alkotó a saját nézőpontjából fejti ki véleményét 

valamely témáról úgy, hogy minél meggyőzőbb legyen. 
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Melyek a témára összpontosító kulcsszavak? 

 Az általános kulcsszó a fő témára utal. 

 A specifikus kulcsszó a fő témán belüli szempontra, altémára utal. 

Melyek a feladat megoldására, megközelítésére utaló kulcsszavak? 

 

TIPP! Megközelítésre utaló kulcsszavak például a fejtsd ki, határozd meg, mutasd be, hasonlítsd 

össze, érvelj mellette és ellene stb. 

 Gondold végig, mi az, amit konkrétan meghatároz a feladat (explicit állítás), mi az, amit 

csak sugall (implicit állítás)! 

3) A FELADAT ÉRTELMEZÉSE 

 A feladat kulcsszavainak ismeretében olvasd el újra és értelmezd a reflektálandó 

szöveget, idézetet! 

4) ANYAGGYŰJTÉS  

 Készítsd el a szempontokra vonatkozó jegyzeteket, azaz gyűjts anyagot! 

 Válogasd ki saját érveidet, ellenérveidet, példáidat! 

 Rendezd táblázatba őket a könnyebb átláthatóság érdekében! 

5) VÁZLATÍRÁS 

 A jegyzetek alapján készítsd el a reflektálás gondolatmenetének vázlatát! 

6) SZÖVEGALKOTÁS 

 A vázlat alapján fogalmazd meg reflektálásodat! 

 Ne feledkezz el a szöveg bekezdésekre való tagolásáról! 

 Ügyelj az olvasható írásképre! 

7) ELLENŐRZÉS 

 Ellenőrizd a szöveg tartalmi előrehaladását! 
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TIPP! Példák a típushibákra:  

 hézagok, hiányok a gondolatmenetben, 

 felesleges ismétlődések, 

 irreleváns (nem odaillő) példák 

 stb. 

 Ellenőrizd a szöveg szerkezeti felépítését! 

 

TIPP! Példák a típushibákra: 

 a fő részek nem különülnek el (bevezetés, tárgyalás, befejezés), 

 a gondolatmenet nem tagolódik bekezdésekre, 

 aránytalanság 

 stb. 

 Ellenőrizd a szöveg nyelvi megformálását! 

 

TIPP! Példák a típushibákra: 

 stílustalan kifejezésmód (pl. szleng szavak), 

 nyelvhelyességi hibák (egyeztetési hibák, toldalékolási hibák stb.), 

 helyesírási hibák. 

 

Felhasznált irodalom: 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam 

számára, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2013.  (83-87. o.); ISBN 978-963-19-

7461-4 

2. Horváth Zsuzsanna – Osztovits Szabolcs: Magyar irodalom a gimnáziumok és a szakközépiskolák 

érettségire készülőinek, Az önálló felkészülés útjai, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2007 (121-135. 

o.) 
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Módszertani tippek a feldolgozás lépéseihez 

REFLEKTÁLÓ SZÖVEG 

Mintafeladat reflektáló szöveg alkotásához 

 

Tanulás és közösség  

A tanulás valamennyi változata és szervezési formája a nevelés rendelkezésére áll. A nevelés 

minden tanulási változatot és formát alkalmazhat, közvetlen és közvetett hatásokkal élhet, amelyek 

a tanulásnak célokat, feladatokat és tartalmakat adnak. És ekként célratörően, tervszerűen 

fejleszthet, alakíthat akkor is, amikor – azokban, akikre a nevelés hatni kíván – a nevelési hatásként 

végbemenő tanulás nem tudatosul.  

Természetesen az ember nemcsak a nevelés tudatos, célratörő és tervszerű hatására fejlődik, 

alakul, hanem a tanulást mozgató, számtalan és különféle – sokszor egymással és a nevelési 

hatásokkal ellentétes – hatások által is. A tanulás ilyenkor is tanulás. Kiemelkedik ebben a 

tekintetben pl. a fiataloknál az ún. kortárscsoportok hatása, illetve korunkban általánosan a 

médiahatás. Másrészt a nevelés autentikus intézményei és szervezetei sem nevelnek azonos 

értékrend szerint, és nem rendelkeznek egyenlő színvonalú nevelési szakszerűséggel, pedagógiai 

kultúrával. Mi több: gyakran egymásnak ellentmondóan nevelnek.  

Csoma Gyula: Tanulás és közösség 

  

Forrás: Csoma Gyula: Tanulás és közösség, Parola, 2005, 2. szám, 4.  

 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Emelt szint Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Szövegalkotás 

TANANYAG CÍME Reflektálás egy jelenségre 
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FELADAT 

Milyen szerep jut az iskolának a nevelés különböző színterein? Szükséges-e, hogy az iskola 

alakítsa a tanulók személyiségét? Reflektáljon a fenti idézetre, alakítsa ki véleményét a 

kérdéssel kapcsolatban!  

A reflektáló szöveg elvárt terjedelme 150–450 szó.

(Forrás: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_feladatlap_2.pdf) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_feladatlap_2.pdf
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A KIDOLGOZÁS MENETE 

1) Az idézet és az utasítások elolvasása. 

 

2) Az utasítások újraolvasása, és a kulcsszavak megkeresése. 

 Fő téma: az iskolai nevelés. 

 Szempontok: 

 a nevelés színterei, 

 az iskola szerepe a nevelésben, 

 az iskolai nevelés szükségszerűsége. 

 A megközelítés módja: reagálás az idézetre, önálló véleményformálás. 

3) Az idézet újraolvasása, majd további szempontok, felvetések kijelölése. 

 További szempontok: 

 a tanulás mint nevelési eszköz; 

 a tanulás közvetlen és közvetett nevelési hatásai. 

 Egyéb nevelési hatások: 

o kortárscsoportok hatásai, 

o médiahatás, 

o eltérő színvonalú, ellentmondásos pedagógiai értékrendszerek hatásai. 
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4) Jegyzetkészítés, anyaggyűjtés az adott szempontok alapján. 

 

SZEMPONTOK ÖTLETEK, PÉLDÁK 

A nevelés meghatározása 
A nevelés olyan személyiségformáló tevékenység, amely 

során….stb. 

A nevelés színterei 

A nevelés színtere lehet a család, rokonok, barátok, 

kortárscsoport, alkalmi csoportok, intézmények, iskola, 

média, mert… stb. 

Az iskola nevelőhatása 
A pedagógusok szerepe az iskolában komplex feladat… 

Az osztálytársak szerepe is rendkívül fontos, mert… stb. 

A tanulás nevelőhatása Jellemformálás szempontjánból a tanulás… stb. 

A tanulás közvetlen és 

közvetett hatásai 

A tanulás közvetlen hatásai a figyelem, fegyelem… stb. 

A tanulás közvetett hatása lehet az együttműködés, 

elfogadás… stb. 

Ellenhatások: a 

kortárs-csoportok, média 

stb. 

Ellenhatásként persze számításba kell vennünk az eltérő 

értékrendszereket, a tanulás leértékelődését, valamint a 

tanulás nélküli érvényesülés lehetőségeit… stb. 

Eltérő értékrendszerű 

pedagógiai intézmények 

hatásai 

Az eltérő felfogású pedagógusok, eltérő pedagógiai 

programú iskolatípusok (pl. egyházi, alapítványi, állami 

stb.) is befolyásolják a tanuláshoz… stb. 

 Bármely egyéb, a témához kapcsolódó gondolat felvetése. 

Személyes élmények, 

példák bemutatása 

Rám igen nagy hatást gyakorolt egy pedagógus… (pozitív 

és elrettentő példa is lehet) stb. Szívesen/nem szívesen 

veszek részt versenyeken, szakkörökön, mert… stb. 
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5) Szelektálás és vázlatkészítés. 

Bevezetés 

 A nevelés fogalma, 

 a nevelés színterei, 

 az iskola, mint az egyik legfontosabb nevelési színtér. 

Tárgyalás 

 Az iskola nevelőhatása (pedagógusok, osztálytársak szerepe), 

 az iskolai nevelés szükségszerűsége, 

 a tanulás mint jellemformáló tevékenység, 

 a tanulás közvetlen hatásai a személyiségre, 

 a tanulás közvetett hatásai a személyiségre, 

 személyes tapasztalat, 

 a kortárcsoportok ellenhatása,  

 a média ellenhatása, 

 eltérő nevelési elveket valló pedagógiai intézmények, szervezetek. 

Befejezés 

 A személyes álláspont összegzése, 

 az iskolai nevelés pozitív formái, következményei, 

 az iskolai nevelés negatív formái, következményei. 

6) A szöveg kidolgozása. 

 

7) Ellenőrzés. 

(Lásd: Módszertani útmutató reflektáló szövegek írásához!) 

 

Lehetséges tartalmi elemek: 

Lásd: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_javitasi_utmutato_2.pdf 

 

  

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/magyar_emelt_javitasi_utmutato_2.pdf
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A FELDOLGOZÁSI FOLYAMAT LÉPÉSEI 
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