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Hogyan írjuk? 
A betűszók írásáról: példák az orvosi nyelvből 
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A betűszó a moza ikszavak egy ik formáj a; valamil yen többsza

vas kapcso lat e lemeinek kezdőbetűiből alakulnak , ,,a moza ik
szók több sz ó elemeiből „moza ikj aiból" épüln ek fel" ( 1 ). Elő
fordulh at azo nban - például a szaknye lvekben - egybetűs be

tűszó is, á lta lában kiegészítő számm al társulva (vö . 3. és 5/a 

példák). A betűszók lehetnek tulajd onnév és közszó eredetűek. 
Többségük tu lajd onnév. 

A betűszók írásá ról a Nőgyógyászati Onko lóg ia előző szám á

nak ' Kérdezz ! Felelek ' rova tában már vol t szó (2). Sok kiegé

sz ítés t nehéz hozzá tenni, még is vissza térünk rá a stád iumbe

osztás ok , TN M-csoporto k stb . írása miatt. Ezek több ségé t az 

orvos i irodalomban ugyanis elterj edten, helytelenül - a magya r 
helyes írás szabálya inak nem megfelelően - különírjuk . 

Az alább iakb an a példák többségé t Csern i G, Kulka J Az em

lőrákok új TNM-beosztásának ismertetése című, ebben a szá m
ban megjelenő dolgozatábó l vessz ük . Az alkalmazo tt betűszók 

és kiegészítők érte lmezésé t illetően utalunk a köz leményre. 

A Magya r helyes írás szab álya inak, je lenleg is érvényes, 11. ki

adványa (3) szer int a betűszók írásmódja a következő: 

1) A tulajdonnév i magya r és idegen betűszókat egya ránt nagy 

betűvel írj uk (ENSZ - Egyes ült Nemzete k Szöve tsége, UICC 
- Union lntem ationale Co ntre le Cancer, FIG O - La Fédé
rat ion Intem at ionale de Gy néco logie et d 'O bstétrique, WHO -

World Health Organization). A közsz ói betűszók csupa kisbe

tűből állnak (tbc - tub erku lóz is). A szak tudományo k körében 

azo nban a többelemű közszó i betűszókat is cs upa nagybetűvel 

írjuk. 
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Példák: dezox iribonukl einsav (DNS), ele ktroka rdiogra m 

(EKG), tumor, node, metasz tázis (TNM) 

A betűszóknak sem a végé re, sem az alkotóelemei közé nem 

tesz ünk pontot. 

Me gjegyzések : 

a) a közszó i betűszót alkotó betűk nevé t sokszo r teljesen 

kiírj uk ; ez az írásmód egy re inkább terj ed (tébé cé - tbc 

helyett, tévé - tv helyett, tébé, társadal ombiztos ítás) . 

b) a betűszók írása nem mind ig egységes, am inek az a ma

gya ráza ta, hogy néhány ma már betűszónak minősülő 
szó korábban röv idítésnek szám ított (kft , B. ú. é . k.) ( 1 ). 

2) A betűszókhoz a toldalékoka t a kiejtett hangjuk nak megfe

l e lően, kötőjelle l kapcsoljuk (EN SZ-sze l, ENSZ -beli, tbc-s) . 

3) A betűszókhoz a szóössze téte li elő- és utótago kat kötőjellel 

füzzük, akkor is, ha a betűszónak előtagja és utótagja is van. 

Példák : TN M-osztály, TN M-kategó ria, TN M-cso port , 

TN M-beosztás, TNM-kl assz ifikác ió, TNM

felosz tás, R-megje lölés, R-besoro lás, 

A rossz indulatú daga natok TNM-beso rolása, a 

TN M-b eso roláshoz képes t, az emlőrákok új 
TN M-beso rolásának ismertetése, 

TDK -dolg ozat , UEFA- torna, 

FIGO- stádium , AJCC -stád iumokat, AJCC -aj án

lás, de AJCC ajá nlásáva l, 

DN S-m inta, vírus-DNS, vírus-DNS -minta, sej t
mR NS-molekula 

TNM- felosz tás és -stád iumb eso rolás 

Ha egy kötőj eles betűszó összetéte lhez egy új abb tag társul, azt 
ismételten kötőjellel kapcso ljuk : DN S-vizsgá lat és DNS-vizs

gálat-kérés, FIGO-s tádiu m, FIGO-stádium -meghatáro zás. 

131 



Bősze P 

4) A betűszókból alkotott összetéte leket azonban különírj uk, 
ha: 

a) a tulajdonnévi betűszóhoz jelzős szerkezet kapcsolódik 
(OTP személyi kölcsön, p53 átíródási faktor, DNS ja ví

tó enzim) 

b) a betüszónak jelzője van (DNS-mi nta, de emberi DNS 
mint a) 

Megjegyzé s: 
a jelző megtévesztő lehet; a fenti írásmód csak akkor alkal

mazható, ha a jelző valóban a betűszóra vonatkozik. Az 
'e mberi DNS minta ' példában a DNS származik az ember
től , tehát a jelző a DNS-re vonatkozik. 

De: 'perdöntő DNS- minta' esetében nem a DNS a perdön
tő, hanem a DNS-minta. 

5) A szaktudo mányokba n a betüszókhoz számok és kiegészítő 

betűk kapcsolódhatnak . Ebben az esetben a következő sza
bályok érvényese k: 
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a) A szám közvetlenül - szóköz nélkül - írandó a betűszó

hoz 

Példák: a TNM2 egyes összetevőit kü lön-kü lön is használ
juk (betűjelek); így Ml , T2 vagy NO stb. 

A szóössze tételi tagokat ezekhez is kötőjellel fűzzük: Ml
csoport, NO-állapot , T3-lehetőség, C l-C3-besorolás sze
rint , R2-csoportot is je lent i 

b) A kiegészítő betűt mindig kisbetűvel irjuk, és a betüszó
hoz, betüjelhez közvet lenül kapcso ljuk, függetlenül at
tól, hogy előtte vagy utána áll: pTNM , pN, pTx. 

c) Előfordul, hogy kiegészítő szám és betű is járu l a betű

szóhoz. Ilyenkor is a fentiek szellemébe n járu nk el, és 
mindent egybe írunk : pT2, pN Imi , N3a. 

Ezek az összetételek egészen bonyo lultak is lehetnek: 
yT2NOM 1, ypT2ypN 1 miMO stb. 

A szóösszetételi utótagokat ezekhez a szerkezetekhez is kötő

jellel fűzzük: pT2-csoport, yT2NOM !-besoro lásba tartozik, 

pT4-kateg ória. 

6) A betűszók és az előző pontban ismertetett kiegészítő szá
mokkal, betűkkel írt szerkezetekhez csat lakozhatnak még 
magyarázó kiegészítések. Ezeket az egybe írt szerkezetek
hez zárójelben írva kapcsoljuk közvetlenül, tehát szóköz 
nélkül: pT2(2), pT2(m), pNO(í+), pN !(mol+), M 1 (PUL). 

A szóössze tételi utótagokat ezekben az esetekben is kötőjellel 

fűzzük pN 1 (mol+ )-csopo rt, pT2(2)-besoro lásba tartozik stb. 

7) ha két betűszóval alkotott különböző szóössze tételnek az 
utótagja egyforma , a harmadik mozgószabá ly érvényesülhet: 

E6/E7 fehérje , E6-E7 fehérje , de: E6- és E7-fehé rje, E6-
vagy E7-fehé rje, 
BRCA I/BRCA2 gén, BRCA l- és BRCA2-gé n, a BRCA l 
és a BRCA2-gének. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetemet fejezem ki Laczkó 
Krisztinának a kézirat átnézésé rt és ja vaslataiért. 
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