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Nyelvhelyességi szempontok a magyar orvosi irodalomban
BÔSZE PÉTER DR.

Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály, Budapest

Az orvosi, biológiai szavak és kifejezések írásánál – jóllehet, 
elviekben különleges meggondolások is vannak – a gyakorlat-
ban a magyar helyesírás szabályait kell alkalmazni. Sajnála-
tos módon azonban ezen a területen is nagyon sok hiba for-
dul elô, az orvosi, biológiai szakirodalomban is elég nagy az 
összevisszaság. Ennek oka részben az írásmód bizonyos fokú 
szabályozatlansága, az értelmezések, álláspontok közötti kü-
lönbségek, másrészt a helyesírási szabályok nem megfelelô al-
kalmazása, azok ismereteinek felszínessége. Az írásgyakorlati 
álláspontok, a nyelvhelyességi értelmezések, vagyis az orvosi, 
biológiai nyelv írásmódjának egységesebbé tétele végett állí-
tottam össze ezt a fejezetet, a magyar helyesírási szabályoknak 
megfelelôen.

A helyesírási szabályoknak – a „A magyar helyesírás szabályai” 
ma is érvényben lévô 11. kiadásában leírtaknak – szolgai ismét-
lése, közreadása felesleges lenne; az eredeti szabályzat bárki szá-
mára hozzáférhetô (1). Éppen ezért a helyesírási szabályok közül 
csak azokat választottam ki, amelyek írásmódja gyakran okoz 
nehézséget, hibákat. A szabályokat összefoglalva, egyszerûsítve 
az orvosi nyelvre alkalmazva – orvosi, biológiai példákon be-
mutatva – foglaltam össze nyelvészeti források alapján – tehát 
nem saját kútfôbôl –, bízva abban, hogy így a nagyon elfoglalt 
gyakorló orvosok, kutatók is alkalmazni tudják (1–3).

A nyelvhelyességi, helyesírási kérdésekrôl a Magyar Orvosi 
Nyelvben már többször szóltunk. Most ezeket összefoglalva, 
kiegészítve adjuk közre a jobb áttekinthetôség céljából. 

AZ ÖSSZETETT ORVOSI SZAVAK, KIFEJEZÉSEK ÍRÁSMÓDJA ÉS A 

SZÓTAGSZÁMLÁLÁS SZABÁLYAI  Az orvosi szóösszetételeknél 
az összetett szavak írásmódjának általános szabályai érvénye-
sülnek: a) a két egyszerû szóból alakult összetett szót egybe-
írjuk, függetlenül attól, hogy hány szótagból áll; b) a kettônél 
több tagból álló összetételeknél, ha az összetett szó hat szóta-

gos vagy annál rövidebb, mindig egybeírjuk. A hat szótagnál 
hosszabb többszörös összetételeket az áttekinthetôség kedvéért 
– a túl hosszú szavak elkerülése végett, esztétikai-értelmezé-
si okokból – többnyire kötôjellel (értelmezést segítô tagoló 
kötôjel) választjuk szét a két fô összetételi tag határán.

PÉLDÁK 

vérvétel (2 tag – ’vér’ ’vétel’ –, 3 szótag), értelmezésváltozás (2 tag – ’értelmezés’ 
’változás’ –, 7 szótag), vastagbélgyulladás (3 tag – ’vastag’ ’bél’ gyulladás’ –, 6 
szótag), petefészek-gyulladás (3 tag – ’pete’ ’fészek’ ’gyulladás’ –, 7 szótag)

A túlzottan hosszú, egyébként szabályos összetételt célszerû egy 
több szóból álló összetett szerkezetes megoldással elkerülni. (Pél-
da: „petevezeték-gyulladás” helyett „a petevezeték gyulladása”)

A SZÓTAGSZÁMLÁLÁS SZABÁLYAI   A szótagszámlálás szempontjai nem 
is annyira magától értetôdôek. A szabályokat a gyakorlat szem-
pontjai szerint, helyesírási szakkönyvek alapján ismertetem (2).

1. A szótagszám az összetett szó jel és rag nélküli alakjának 
szótagszáma. (Tehát a képzô már számít, hiszen ez alapvetôen 
megváltoztatja egy szó jelentését, adott esetben szófaját is, míg 
az elôzô két toldaléktípus mondatszerkezeti, illetve nyelvtani 
viszonyítást fejez ki.)

PÉLDÁK 

orvostörténelem (or-vos-tör-té-ne-lem = két tag, 6 szótag), orvostörténelmünk 
(or-vos-tör-té-nel-münk = két tag, 6 szótag), orvostörténelemmel (or-vos-tör-
té-ne-lem-mel = két tag, 7 szótag, de csak 6 szótagnak számit) 

2. A származékszók képzôeleme azonban beleszámít a szótag-
számba. (Mint hangsúlyoztam, a képzôelem vagy a képzô új 
szót létrehozó toldalék!)

PÉLDÁK 

fônév:  írásjelhasználat (3 tag, 6 szótag)
melléknév:  írásjel-használati (3 tag, 7 szótag)
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E-posta: bosze@t-online.hu

AZ ÚGYNEVEZETT 6:3-AS SZABÁLY

A három vagy több tagból és hatnál több szótagból álló szóösszetételeket 
kötôjellel kapcsoljuk. 

A háromnál kevesebb tagból álló összetett szavakat, a szótagszámtól füg-
getlenül egybeírjuk.

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:35–58



36

3. Az igekötôk közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük 
külön összetételi tagnak.

PÉLDA 

vérvisszaadás (3 tag, mert a „vissza” igekötô két szótagú, ezért külön szóösszetételi 
tagnak számit, de a szótagszám azonban csak 5, tehát egybeírjuk a szót. A vérleadás 
esetében azonban már azért is egyértelmû az egybeírás, mert ez csak kéttagú össze-
tételnek számít, hiszen a le igekötô egy szótagú, tehát nem külön összetételi tag.)

4. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használt 
elemét tekintjük külön szóösszetételi tagnak, függetlenül attól, 
hogy az elôtag vagy utótag. Azt az idegen szót, amelynek mind-
két tagja a magyarban elfogadott, kéttagúnak, de amelynek csak 
az egyik tagja használt a magyarban önállóan, egytagúnak te-
kintjük. Az idegen szó idegenes vagy magyaros írásmódja ezt 
a szabályt nem befolyásolja. A magyarban elfogadott idegen 
szóösszetételi elôtagok felsorolását az Osiris-helyesírásban (2) 
találjuk, az alábbiakban csak néhány példát mutatok be.

PÉLDÁK 

A magyarban elfogadott idegen szóösszetételi tagok: homociklusos (homo+ciklusos, 
kéttagú), izoelektromos (izo+elektromos, kéttagú), ökofalu (öko+falu, kéttagú), 
ultrahang (ultra+hang, kéttagú), betegcentrikus (beteg+centrikus, kéttagú), rákfó-
bia (rák+fóbia, kéttagú), kemoterápia (kemo+terápia, kéttagú) stb.

Az egyik idegen szóösszetételi tag a magyarban nem elfogadott: 
interferencia (inter + ferencia; ez egytagú, mert „ferencia” szó 
a magyarban nincs – következésképpen az interferenciamérés 
szót egybeírjuk, jóllehet 8 szótagból áll, de két szóösszetételi 
tagúnak tartjuk: interferencia + mérés).

Egy egységnek tekintjük azokat a szavakat is, amelyekben, a 
magyarban önállóan nem használatos elôtag és az önállóan is 
használatos utótag váltak szótári tétellé – a két tag jelentéstani-
lag már nem átlátható: televízió – televíziókészülék (kéttagú ösz-
szetételnek tartandó, ezért írjuk egybe a 8 szótag ellenére) (2).

AZ A „FRÁNYA” BIRTOKOS VISZONY  A birtokos jelzô a birtok-
lást és az összetartozás fajtáit fejezi ki (birtokos szerkezetek, 
birtok + birtokos). Kérdései: Kinek? Minek? (Kinek-a valami-
lye? Minek-a valamilye?). A birtokos jelzôs szókapcsolatot a 
kettôs jelöltség jellemzi: az elôtag -nak, -nek ragot kap – ezt 
gyakran nem tesszük ki –, az utótagot számban, személyben 
egyeztetjük az -a, -e, -ja, -je birtokos személyjel segítségével 
(könyvem, könyved, könyve stb.). A birtokos jelzôs viszony 
írásmódját a legkönnyebb megtanulni, mégis igen sok helyes-
írási hibát fedezhetünk fel evvel kapcsolatban.

SZABÁLYOK 

1. Ha a birtokos ragot és a birtokos személyjelet is kiírjuk, a 
szerkezetet különírjuk (a sejtnek a magja).

2. Ha a rag elmarad, de a birtokos személyjelet kiírjuk, a szer-
kezetet szintén különírjuk (a sejt magja).

3. Ha sem a rag, sem a birtokos személyjel nincs meg, a szer-
kezetet egybeírjuk a szótagszámlálás szabályai szerint (sejt-

mag, sugárkezelés, nyiroksejt-meghatározás, petefészek-el-
távolítás). Másként fogalmazva: a toldalékolt birtokos jelzôs 
kapcsolatokat különírjuk, a toldalék nélkülieket egybe vagy 
kötôjellel.

PÉLDÁK  

a sejtek sokasodása (sejteknek a sokasodása) – sejtsokasodás 
az ellenanyagok együttese (az ellenanyagoknak az együttese) – ellenanyag-együttes*
a sejt receptora (a sejtnek a receptora) – sejtreceptor 
a sejthártya kötôhelye (a sejthártyának a kötôhelye) – sejthártyakötôhely
a nyálkahártya sejtjei (a nyálkahártyának a sejtjei) – nyálkahártyasejtek 
a sejtosztódás kiváltása (a sejtosztódásnak a kiváltása) – sejtosztódás-kiváltás* 

Megjegyzés: jól megfigyelhetô, hogy az elôtag -nak, -nek ragja az orvosi példákban 
is gyakran elmarad. A *-gal jelölteket a szótagszám miatt írjuk kötôjellel.

Egy érdekes példa: meglehetôsen vitatott az „impact factor” angol kifejezés írása, 
amelyet magyarul hatásmutatónak nevezhetnénk. Hivatalos iratokban, tudomá-
nyos közleményekben is rendre „impakt faktor” formájában írják. Tulajdonképpen 
egy jellegzetes birtokos szerkezet: az impaktnak (a hatásnak) a faktora. Mivel a 
szokásos formában sem a rag, sem a jel nem szerepel, az egybeírás a szabályos: 
impaktfaktor. A leghelyesebb természetesen magyarul írni: hatásmutató, amely 
megint egy birtokos szerkezet, „a hatásnak a mutatója”; senkinek nem jutna eszébe, 
hogy két szóba írja.

Kivételek: egybeírjuk a jelölt birtokos jelzôs kapcsolatot, ha az 
egybeírt szó értelme más, mint a tagoké külön-külön (barátfüle 

– tésztaféle, bolondokháza – zûrzavar stb.) vagy hagyomány-
ból, a kialakult szokást megtartva (napkelte, városháza stb.). A 
kivételeknél mindig csak a birtokos személyjel marad meg, a 

-nak, -nek rag soha.

JELENTÉSTÖMÖRÍTÔ, JELENTÉSSÛRÍTÔ SZERKEZET  Ezek jelölet-
len viszonyítást tartalmazó összetett szavak, tagjaik valamilyen 
bonyolultabb szószerkezeti kapcsolatban vannak egymással. 
Emlékeztetnek a birtokos szerkezetekre, de nem birtokviszonyt 
fejeznek ki. Fônévi jelzôs szerkezetekkel is összetéveszthetôk. 
Elkülönítésük azonban fontos, mert ezeket – szemben a fônévi 
jelzôs szerkezetekkel – mindig egybeírjuk.

PÉLDÁK 

szélmalom – széllel mûködô malom, vékonytûvizsgálat (vékonytûvel történô vizsgálat)
stresszinkontinencia – a stresszel összefüggô inkontinencia. Fontos, hogy ez nem 
birtokviszony, hiszen nem a stressz inkontinenciájáról van szó, hanem az általa 
okozott vizelettartási elégtelenségérôl

Külön csoportot képviselnek a hasonlító összetételek (hófehér).

AZ IDEGEN EREDETÛ SZAVAK ÍRÁSA: PÉLDÁK A MAGYAR OR-

VOSI NYELVBÔL  Idegen nyelvekbôl szavak folyamatosan ke-
rültek és kerülnek a magyar nyelvbe. Némelyikük teljesen 
beépült, olyannyira, hogy idegen eredete alig ismerhetô fel. 
Ezeket a szavakat jövevényszavaknak nevezzük. Más szavak 
beépülése már nem ennyire teljes, de a köznyelvben általáno-
san használtak, közkeletûvé váltak, idegen eredetük azonban 
még többé-kevésbé felismerhetô. Ezeket a szavakat idegen 
közszavaknak is nevezhetnénk, nyelvtani értelemben azon-
ban – és meghatározás szerint is – ezek is jövevényszavaknak 

Bôsze P
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minôsülnek. Természetesen vannak olyan idegen szavak, ame-
lyek a köznyelvben ritkán vagy ritkábban használatosak, nem 
elterjedtek. A nyelvünkbe került idegen szavak tehát egy fo-
lyamaton mehetnek keresztül, amelynek során idegen eredetük 
felismerhetôségét folyamatosan elvesztô jövevényszavakká 
válhatnak. Sok közülük azonban idegen szó marad, nem épül 
be a nyelvbe. A folyamat egyes szakaszai nem különülnek el 
élesen, különösen nehéz megítélni, hogy egy idegen szó mikor 
tekinthetô már jövevényszónak. Másként fogalmazva, nehéz 
meghatározni, hogy az idegen szónak milyen mértékben kell 
elterjednie a köznyelvben ahhoz, hogy azt közkeletûvé váltnak 
tekintsük. A jövevényszavak fontosak, nyelvünket gazdagítják, 
túl sok belôlük azonban már inkább nyelvrontó.

Az idegen szavak és jövevényszók elkülönítésében a következôk 
szolgálhatnak támpontul:

Az idegen szavak: a) viszonylag frissen kerültek a magyarba, 
b) hangtani tulajdonságaik eltérnek a magyarban megszokot-
taktól, c) bennük valamilyen jellegzetes idegen szóelem talál-
ható és d) a szó használata valamely csoport vagy rétegnyelvre 
korlátozódik. 

Ezzel ellentétben a jövevényszavak a) régebben kerültek a ma-
gyar nyelvbe, b) hangtanilag összhangban vannak a magyarban 
megszokottakkal – eredetileg ilyenek voltak, vagy hangtani 
változáson mentek keresztül –, c) idegen szóelemet nem tartal-
maznak és d) a köznyelvben is elterjedtek. A szerzôk azonban 
hangsúlyozzák, hogy egyik jellegzetesség sem csalhatatlan; a 
felsoroltak csak irányvonalként használhatók.

Az alábbiakban ismertetésre kerülô szabályok, irányelvek elle-
nére mindig maradhat kétség, bizonytalanság egy-egy idegen 
szó írását illetôen. Ilyenkor – mint bármilyen írásmódnehéz-
ségnél, elbizonytalanodásnál, a helyesírási szótár segít. Az or-
vosi szavak, kifejezések helyesírását a még ma is érvényben 
lévô – jóllehet, felújításra szoruló –, Fábián Pál és munkatár-
sai által szerkesztett „Orvosi helyesírási szótár”, az ún. „zöld 
könyv” foglalja össze (4). A szótárban egyes kifejezések két-
féle, magyaros és idegenes írásmóddal írva is megtalálhatók, 
ami csak arra utal, hogy az adott szó magyarosan is írható, de 
hogy melyiket válasszuk, azt általában nem határozza meg; 
néha azonban tesz javaslatot (nyilazott alakok). Közvetlenül 
azonban támpontul szolgál: hiszen, ha egy idegen szó ma-
gyarosan is írható, az már tulajdonképpen jövevényszónak 
tekinthetô.

PÉLDÁK 

macrophag / makrofág, leukaemia / leukémia, essentialis / esszenciális,  cysta / 
ciszta, asthma / asztma stb.

Az idegen szavak lehetnek egyszavas szók, alkothatnak több 
külön szóból álló idegen kifejezést, és szerepelhetnek összetett 
szavakban, illetve lehetnek közszavak vagy tulajdonnevek. Az 
idegen szavakhoz is – hasonlóan a magyar szavakhoz – kapcsol-
hatunk toldalékot (ragot, jelet vagy képzôt), másik szót (utóta-
got) – szóösszetétel – és képzôszerû utótagot is (1. táblázat).

AZ IDEGEN EREDETÛ SZAVAK ÍRÁSMÓDJA  

ALAPSZEMPONTOK  Az idegen eredetû szavak írása alapvetôen at-
tól függ, hogy a szavak latin vagy nem latin betûs nyelvbôl 
származnak-e. 

1. A nem latin betûs szavak a magyar nyelvben nem ismert 
és nem is értelmezhetô betûkbôl állnak (például: görög, japán, 
kínai, cirill betûk stb.), amelyek nem építhetôk be anyanyel-
vünkbe. Az ilyen szavakat kivétel nélkül – a közszavakat és a 
tulajdonneveket is – a magyar ábécé betûivel átírjuk; lehetôleg 
közvetlenül a forrásnyelvbôl és nem más nyelv közvetítésével. 
Átíráskor az idegen hangsort vagy betû- és hangsort együtt a 
forrásnyelvben megadott szabályok szerint helyettesítjük ma-
gyar hangokkal és az ezeknek megfelelô betûkkel (mecset, sza-
movár, tájfun stb.). Következésképpen olvasásuk is a szavakat 
alkotó betûk hangértéke szerint történik, és toldalékolásuknál 
is a magyar neveknél, szavaknál alkalmazott szabályokat hajt-
juk végre. A nem latin betûs eredetû nyelvekbôl származó, át-
írt szavaknak tehát csak egyféle – magyaros – írásmódja van, 
idegen írásmóddal nyelvünkben nem használhatók. Az átírás 
szabályait nem részletezhetjük, ezeket különbözô akadémi-
ai kiadványok tartalmazzák. Alapelv: az átírás a szó magyar 
kiejtését követi. Elôfordulnak olyan szavak, amelyek átírása 
nem szabályosan történt, de már meghonosultak. Ezeket min-
dig hagyományos formájukban használjuk. A nem latin betûs 
írásrendszerû nyelvekbôl korábban, nem a magyar átírás szabá-
lyai szerint írt nevek is kerültek nyelvünkbe. Ezeket a hagyo-
mányossá vált magyar alakjukban írjuk (pl. Anyegin).

Néhány idegen, nem latin betûs nyelvbôl – elsôsorban a gö-
rög ábécébôl – származó betût nyelvünk azonban megtartott, 
amelyeket többnyire, mint kiegészítô, pontosító betûjeleket, 
betûket használunk (α, ß, ð stb.). Hasonlóan rögzültek a római 
számok is.

2. A latin betûs idegen eredetû szavakat – közszavakat és tulaj-
donneveket – írhatjuk eredeti formájukban (idegenesen) vagy 
a magyar kiejtésüket tükrözô formában (magyarosan), de a 
kettôt keverve sohasem – egy szóban magyarosan és idegene-
sen írt elemek nem lehetnek. Általános szabály: a közkeletûvé 
vált szavakat (jövevényszavak) magyarosan, az idegen eredetet 
még megtartó szavakat idegen – a forrásnyelv szerinti – írás-
módnak megfelelôen írjuk. Az írásmód tehát azon múlik, hogy 
az idegen eredetû szó mennyire haladt elôre a jövevényszóvá 

A jövevényszavak a közkeletûvé vált idegen szavak. Egyes jövevényszók 
idegen eredete még némileg felismerhetô, másoké már felismerhetetlen; a 
magyar nyelvbe teljesen beépültek.

A nem latin betûs szavakat mindig – a szó magyar kiejtésének megfelelô 
átírással – magyaros írásmód szerint írjuk. 
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válás útján. Az orvostársadalom ebben azonban nem teljesen 
egységes, felfogásbeli különbségek vannak, mert egyes szerzôk 
ragaszkodnak a forrásnyelv szerinti írásmódhoz a többé-kevés-
bé közszóvá vált szavaknál is.

EGYSZAVAS IDEGEN KÖZSZÓK ÍRÁSMÓDJA  A latinos írásrendszerû, 
egyszavas idegen közszókat, ha jövevényszavak, magyarosan, 
ha idegen szavak, idegenes írásmód szerint írjuk. A nem lati-
nos írásrendszerû nyelvekbôl eredôket – mint fentebb említet-
tük – mindig magyarosan kell írni.

1. A magyaros írásmód szabályai: A magyar helyesírás szabá-
lyai a magyar írásmódról is részletes útmutatót adnak, amely 
látszatra egy kicsit bonyolultnak tûnik. Az alapszabály azonban 
nagyon egyszerûen megfogalmazható: a magyaros írásmód azt 
jelenti, hogy az idegen szavakat, a kiejtésüket tükröztetô magyar 
hangjelölés szabályai szerint írjuk (mikroszkóp, izotóp, hiszta-
min, digitális stb.). Kivételek azonban vannak, mert – a hagyo-
mány szerint – egy-egy magyarul írt alakban a magyar kiejtéstôl 
eltérô elemek is megmaradhatnak (millió, futball stb.). 

Nehézséget jelenthet azoknak a szavaknak az írása, amelyek-
nek az eredeti formájában írt betûk a magyar kiejtésben nem 
pontosan vagy kétféleképpen is tükrözôdhetnek:

PÉLDÁK 

A ch végzôdésû közszavak írásmódja attól függ, hogy a ch-t miként ejtjük. Ha 
h-nak ejtjük, a ch-t megtartjuk (mechanika, technika), ha másként, akkor általában 
nem (csekk és nem check).  

Az x írásmódja szintén annak kiejtésétôl függ. A ksz-nek ejtett x-et általában meg-
hagyjuk (oxigén, textil; kivételek: bokszol), a gz-nek ejtett x-et rendszerint gz-re 
változtatjuk (egzakt; kivételek: exogámia, exitál).

A qu betûegyüttes helyett mindig kv-t írunk (antikvárium, kvalitás).

2. Az idegenes írásmód szabályai: A latin betûs írásrendszerû 
szavakat idegenesen mindig eredeti nyelvüknek megfelelôen 
írjuk (myocarditis, endometritis stb.), akkor is, ha a szavakban, 
a magyarban nem használatos, mellékjeles betûk (ċ, ĕ, į, ų, ã, ň, 
ğ, ä stb.) vannak. Ha nyomtatásban nem tudjuk a mellékjeles 
betût megjeleníteni, az alapbetût írjuk, a mellékjelet elhagyjuk 
(Gdaňsk helyett Gdansk), ami egy elfogadott szükségmegol-
dás; a szó kiejtés szerinti átírása azonban nem megengedett 
(például „Gdansk” helyett nem írhatunk „Gdanszk”-ot). A for-
rásnyelv szerint írt szavakban az eredeti x-et, ch-t stb. is mindig 
megtartjuk. A fenti szabály alól kivételnek csak a nemzetközi-

leg elfogadott helyettesítések számítanak (Þ → th, ŋ → ng, œ → 
oe, ß → ss, æ → ae, ð → dh, øә → oe) (2).

MEGJEGYZÉS

Az idegen eredetû szavak írásánál a leggyakoribb – még a hazai folyóiratokban, 
szakkönyvekben is lépten-nyomon található – hiba a magyar és az idegen írásmód 
keveredése:

blastema nem blastéma
blastogen / blasztogén  nem blastogén, blasztogen
dysgenesis / diszgenezis  nem dysgenezis, disgenezis, dyszgenesis, 

dyszgenezis
dysgeneticus / diszgenetikus  nem dysgenetikus, dyszgeneticus, 

disgeneticus, diszgeneticus, disgenitikus
cysta /ciszta nem cyszta, cista

KÜLÖN SZAVAKBÓL ÁLLÓ IDEGEN KIFEJEZÉSEK ÍRÁSMÓDJA  A többszavas 
latinos írásrendszerû idegen kifejezéseket – szóköztartalmú 
szavak – mindig eredeti formában kell írni, még akkor is, ha 
egyik alkotó elemük már jövevényszóvá vált, vagyis azt önál-
lóan, egyébként magyarosan írjuk. Ha azonban több idegen 
szónak a magyarban létrejött/létrejöhetô kapcsolatáról van szó, 
az idegen írásmód nem szükséges (2). A nem latin betûs idegen 
szavakat, több szóból álló kifejezések esetén is mindig magya-
rosan írjuk.

PÉLDÁK 

conditio sine qua non, sine morbo, locus minoris resistentitiae
Különösen fontosak, gyakoriságuk miatt, a latin birtokos szerkezetek: ruptura 
vaginae.

Megjegyzés:
A többszavas szószerkezetekben az egyébként magyarosan írt szavakat is eredeti 
írásnyelv szerint írjuk:  
bacilus Bacillus anthracis tuberkulózis tuberculosis bronchialis
dózis dosis effectiva minima professzor professor emeritus

A magyaros írásmódú idegen eredetû szavakból képzôdô összetett szavakat és szó-
szerkezeteket magyarosan írjuk: lézerterápia, binominális nomenklatúra stb.

IDEGEN TULAJDONNEVEK ÍRÁSA  A nem latinos írásrendszerû nyel vek-
bôl eredô idegen tulajdonneveket mindig magyarosan, a kiej-
tésüket tükröztetô magyar hangjelölés szabályai szerint írjuk. 
A latin betûs írásmódú tulajdonnevek közül csak a meghono-
sodottakat írjuk magyarosan, a többit a forrásnyelv szerint. A 
tulajdonnevek közül elsôsorban a keresztnevek és a földrajzi 
nevek némelyike honosodott meg – vált jövevényszóvá. 

A keresztnevek közül a Magyarországon adhatókat magyaro-
san írjuk. Egyébként – Laczkó és Mártonf (2) szerint – „a sze-
mélynevek körében kizárólag az uralkodók (királyok, császá-
rok, hercegek, pápák stb.)” nevét írjuk magyarosan: II. János 
Pál, XV. Lajos, Ferenc Ferdinánd stb. 

MEGJEGYZÉS

A Magyar helyesírás szabályai 11. kiadása (1) azonban úgy fogalmaz, hogy a „sze-
mélynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint 
közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában: Kálvin 

Magyaros írásmód szerint az idegen szavakat a kiejtésüket tükröztetô magyar 
hangjelölés szabályai szerint írjuk.

A latin írásrendszerû, idegenesen írt szavakban az eredeti betûket – a ritka 
kivételektôl eltekintve – megtartjuk, akkor is, ha azok a magyarban nem 
használatosak.

Bôsze P
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János, Husz János – Jean Calvin, Jan Hus helyett. Szokás volt az is, hogy csak 
a keresztnevet írtuk magyarul, a családi név megmaradt: Luther Márton, Marx 
Károly – Martin Luther, Karl Marx helyett. A nyelvhasználat újabban ezekre az 
írásmódokra nem törekszik (1), ezek „divatjamúlttá váltak” (2).

A forrásnyelv szerint írt tulajdonnevekben az eredeti x-et, ch-t 
stb. is mindig megtartjuk (Mexikó, Beatrix, Albrecht). A föld-
rajzi nevek közül soknak van magyar neve; ezeket természe-
tesen magyarul írjuk: Wien – Bécs, Krakow – Krakkó stb., de 
azokat, amelyeknek nincs hagyományos magyar nevük, eredeti 
formában használjuk.

MEGJEGYZÉS

A magyar nevû földrajzi neveket is célszerû eredeti formában írni, ha az adott szö-
vegkörnyezetnek nemzetközi vonatkozása is van, pl. postacím stb.  

AZ IDEGEN SZAVAK TOLDALÉKOLÁSÁNAK SZABÁLYAI  

A MAGYAROSAN ÍRT IDEGEN SZAVAK TOLDALÉKOLÁSA  A magyarosan írt 
idegen szavak toldalékolása is a magyar szavak toldalékolá-
sának megfelelô szabályok szerint történik. Ez a szabály min-
den magyarul írt szóra vonatkozik függetlenül a forrásnyelvtôl 

– vagyis, hogy a szó melyik nyelvbôl (latin vagy nem latin 
betûs nyelvbôl) származik – és attól, hogy közszóról vagy 
tulajdonnévrôl van-e szó. 

PÉLDÁK 

mikroszkóp, mikroszkópos, mikroszkóposan, mikroszkóppal; izotópot, izotóppal; 
hisztamint; digitális vizsgálat, digitálisan (ujjal) kitapintható stb. 

Prága – Prágában 

Egyes idegen eredetû képzôkkel (-ikus, -ista, -itás, -itál, -izál, 
-izmus) képzett szavak egy jó részében a szótô hosszú magán-
hangzója rövidre változik.

PÉLDÁK 

passzív, passzivitás; periódus, periodikus; típus, tipikus, tipizál; mikro-
szkóp, mikroszkopikus; kultúra, kulturális

de: akadémia, akadémikus (itt a hosszú magánhangzó megmarad)

AZ IDEGENESEN ÍRT SZAVAK TOLDALÉKOLÁSA  Az idegenes írásmóddal 
írt szavak toldalékolása (rag, jel vagy képzô kapcsolása) alap ve-
tô en attól függ, hogy egyszavas vagy két, illetve több különírt 
elem bôl álló kifejezésrôl van-e szó. 

1. Az önálló idegenesen írt szavakhoz – közszavakhoz és tulaj-
donnevekhez is – a toldalékot (úgy, mint a magyar szavakhoz) 
általában közvetlenül – kötôjel nélkül – tapasztjuk. 

PÉLDÁK 

endometritist, endometriosisszerû,
Denverben, Lyonból   

Kötôjellel kapcsoljuk a toldalékot azonban egyszavas kifeje-
zéseknél is akkor ha: a) az idegen írásmód szerint írt szó vé-
gén hangérték nélküli – ún. néma – betû van (Glasgow-ban, 
Voltaire-é), b) ha az utolsó kiejtett hangot írásrendszerünkben 
szokatlan betûegyüttes jelöli (Rousseau-t) és c) kettôs mással-
hangzóra végzôdô szavaknál, ha a toldalék ugyanolyan mással-
hangzóval kezdôdik (Scott-tal, Mann-nal).  

MEGJEGYZÉSEK

a) Az idegen szavak szóvégi a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t és ô-t írunk, 
amikor ezekhez a szavakhoz magyar toldalékot kapcsolunk és a magyar kiejtésben 
ezek a magánhangzók megnyúlnak. Idegen toldalék (pl. „lis”) kapcsolása esetén a 
magánhangzók megnyúlását az írásban nem jelezzük; vagyis a szóvégi a, e, o és 
ö helyett nem írunk á-t, é-t, ó-t és ô-t. Ez utóbbi magyarázata nyelvészek szerint 
az, hogy az idegen képzôs szavak jelentéstanilag nem átláthatók – a toldalékolást 
a szakképzetlen ember nehezen vagy nem ismeri fel – és ebben a formában váltak 
szótári tétellé. 

PÉLDÁK 

Magyar toldalékok
gonadoblastoma  gonadoblastomát, gonadoblastomák, ganadoblastomáról, 

gonadoblastomás
lymphocyta  lymphocytás, lymphocyták, lymphocytákat 
granulocyta granulocyták, granulocytás beszûrôdés
neutropenia*  neutropeniás*, neutropeniát
commisura commisurát, commisurából
vesicula vesiculák, vesiculákban
viraemia viraemiát
vagina vaginában, vaginát
Oslo Oslóban 

*  Ez idegenes írásmód a magyar kiejtést alapformában nem tükrözi, pl. a neutropenia 
szót magyarul „é”-vel ejtjük (neutropénia), ezt azonban az eredeti írásmód nem 
jelöli. Ha a kérdéses magánhangzó nem szóvégi, akkor a toldalékolt formákban 
sem nyúlik meg: neutropeniás és nem neutropéniás.    

Idegen toldalék (latin eredetû képzô)
graviditas abdominalis és nem graviditás abdominális 
vertebra, vertebralis (tályog)  és nem vertebrális 
vesica, vesicalis (elváltozás) és nem vesicális 
vagina, vaginalis (szülés, mûtét)  és nem vaginális
folliculus, follicularis  és nem folliculáris
epithelium, epithelialis  és nem epitheliális

A szóvégi magánhangzónyújtás nem érvényesíthetô az „ae” végzôdésû latin birto-
kos viszonyt kifejezô szavakban, mert a szóvégi „ae” jelölte, de már kiejtésében 

„é”-ként megjelenô magánhangzó önmagában is hosszú.

b) A -val, -vel és -vá, -vé rag v-je a mássalhangzót jelölô nem magyar 
betûre vagy betûkapcsolatra végzôdô idegen szavak utolsó mássalhangzó-
jához teljesen hasonulva kapcsolódik (fx – fxszel, ortodox – ortodoxszá). 
Ezek a ragok szintén hasonulnak az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz 
néma betûre vagy szokatlan betûcsoporttal végzôdô idegen szavak eseté-
ben is, például: guillotine-nal.

c) Az i-re, y-ra végzôdô idegen helységnevek (ugyanúgy, mint a magyar helységne-
vek) -i képzôs származékainál a második i-t csak az y után írjuk ki, függetlenül attól, 

A magyarosan írt idegen szavakat a magyar szavak írásmódja szerint írjuk 
és toldalékoljuk, függetlenül attól, hogy közszóról, tulajdonnévrôl van-e szó, 
illetve, hogy melyik nyelvbôl származnak. 

Az önálló idegenes írásmóddal írt szavakhoz a toldalékot – ha a szó utol-
só betûje a magyar írásmódban megszokott hang – mindig közvetlenül 
kapcsoljuk. 
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hogy azokat magyarosan vagy a forrásnyelv szerint írjuk. Természetesen az -i képzôs 
formák az idegen helységnevek esetében is kisbetûvel kezdôdnek. Hasonlóképpen az 

-s, -ista, -izmus képzôs egyszavas tulajdonneveket is kis kezdôbetûvel írjuk. 

PÉLDÁK  

helsinki módszer, (balatonalmádi vizsgálat), coventryi kutatók (sátoraljaújhelyi 
módszer), nápolyi stb.     

shakespeare-i, voltaire-es, voltaire-izmus, horatiusi, wroclawi 

2. Két vagy több különírt elembôl álló idegenesen írt szóhoz 
– tulajdonnévhez, közszóhoz egyaránt – a képzôt mindig kötô-
jel lel illesztjük, a jelet, ragot azonban az utótaggal egybeírjuk. 
A toldalékolt többszavas tulajdonneveket mindig nagy kez dô-
be tû vel írjuk, még akkor is, ha -i, -s, -ista, -izmus képzôs for-
mákról van szó.   

PÉLDÁK 

 sine morbot (állapítottak meg), ruptura vaginaet (kórisméztek), naerus pigmen to-
susos, nervus opticusban, erosio verás stb.

New Yorkban, Leonardo da Vincivel
de: New York-i, Leonardo da Vinci-s

AZ IDEGENESEN ÍRT SZAVAK ÉS A KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK KAPCSOLÁSA  A 
képzôszerû utótagok (1. táblázat) nem toldalékok, hanem szó-
összetételi utótagként viselkednek, ezért a magyarosan és az 
idegenesen írt közszavakkal is – a szóösszetételekhez hasonló-
an – egybeírjuk, függetlenül attól, hogy egyszavas szókról vagy 
több, önálló idegen szavas kifejezésrôl van szó. Az idegenesen 
írt, többszavas kifejezéseknél a képzôszerû utótagot az utolsó 
szóhoz tapasztjuk. Kivételt csak azok az idegenesen írt szavak 
jelentenek, amelyek néma betûre vagy a magyarban szokatlan 
betûjegyegyüttesre végzôdnek: ekkor – hasonlóan a toldaléko-
láshoz – a képzôszerû utótagokat is kötôjellel kapcsoljuk. 

PÉLDÁK 

collum uteriszerû, nervus obturatoriusféle, plexus venosusfajta

A képzôszerû utótagok – ugyanúgy, mint a szóösszetételi utó-
tagok – a szóvégi a-t, e-t, o-t és ö-t nem nyújtják meg: alleg ro-
sze rû és nem allegrószerû.

IDEGEN SZÓT TARTALMAZÓ SZÓÖSSZETÉTELEK  Az idegen szót tartal-
mazó szóösszetételeket egybeírjuk az egybeírás szabályai sze-
rint, függetlenül attól, hogy a szóösszetétel másik tagja magyar 

vagy idegen szó-e és attól, hogy az idegen szavakat magya-
rosan vagy idegenesen írjuk-e. Kivételt csupán akkor teszünk, 
ha az idegen írásmódú elôtag néma betûre végzôdik (stroke-
kezelés; az „e” néma), vagy amikor az utolsó kiejtett hangot a 
magyar írásrendszerben szokatlan, bonyolult betûjegyegyüttes 
jelöli (flow-diagram). Ilyenkor az elô- és az utótagot kötôjellel 
kapcsoljuk össze.

PÉLDÁK 

Idegen írásmódú szó + magyar szó
•  cellulitiskezelés, boyszolgálat, pacemakermûködés
•  pacemaker-visszaültetés (3 tag, 9 szótag) 

Magyaros írásmódú idegen szóösszetételek
•  herpeszvírus, leukémiavírus 

Magyaros írásmódú idegen szó + magyar szó
•  proteinképzôdés
•  vírusnukleinsav-átíródás

Idegenes írásmódú szavak
•  Pacemaker, promoterlocus

Idegen írásmódú + magyaros írásmódú idegen szó
•   promoteraktivitás, papillomavírus (papilloma idegenes írásmód, vírus magyaros írás-

mód), angolul: papillomavirus (itt a vírus szót is idegenesen – rövíd „i”-vel írjuk) 
•   egy újabb szóösszetételi tag kapcsolódását is egybeírjuk a szótagszámlálás sza-

bályai szerint: papillomavírus-gén (3 tag, 7 szótag), papillomavírus-család, toga ví-
rus csa lád (3 tag, 6 szótag)

•  víruspromoter, víruspromoter-aktivitás

Ha az idegenesen írt többszavas szerkezet kap szóösszetételi 
utótagot, különírást alkalmazunk.

PÉLDÁK  

collum uteri fertôzés, colon ascendens gyulladás (de: colongyulladás – vastagbél-
gyulladás) 

Latin írásrendszerû, két vagy több különírt elembôl álló idegenesen írt tulaj-
donnévhez a képzôt mindig kötôjellel kapcsoljuk az utótaghoz, a jelet, ragot 
azonban az utó tag gal egybeírjuk. Az eredeti írásmód mindig változatlan 
marad.

1. táblázat   Képzô- és ragszerû utótagok

A képzô- és ragszerû utótagok autótagból a toldalékká válás útján vannak, egyiknek 
sem tekinthetôk, de nyelvtanilag már részben toldalékként viselkednek. Következés-
képpen az elôtaggal – azzal a szóval, amelyhez kapcsolódik – tulajdonképpen ere-
detileg szóösszetételt képeznek. A leggyakoribb ilyen képzô és ragszerû utótagok: 

-fajta, -féle, -szerû, -szerûség, -szerûtlen, -forma, -nemû, -szám, -mód, -rét, -rétû.  

Felsorolásban csak az utolsó tulajdonnév után írjuk a -féle, -szerû szóelemeket. A 
közszóval a -féle, -szerû szóelemeket egybeírjuk.  

PÉLDÁK 
magamfajta, apjafajta, mindenféle, fúforma, sokrétû, ésszerû, kabátszerûség, 
negyedrét, százszám, gombamód stb.

Megjegyzés: az ésszerû, viasszerû szavakban az ’ssz’ egyszerûsített módját hasz-
náljuk, kettôs mássalhangzóra végzôdô szavakhoz azonban már kötôjellel kapcso-
lunk: griff-féle, dzsessz-szerû stb.

Frigyesi–tankönyv-féle, Váci utcafajta, angol–magyar szótárszerû, Erzsébet híd-
szerû stb. 

Megjegyzés: összetett szószerkezeteknél, ha az elôtag közszó, ezeket az utótagokat 
egybeírjuk az utolsó szóval, de ha az elôtag tulajdonnév, kötôjellel kapcsoljuk. Ha 
az eredeti szerkezetet idézôjelben írjuk, mindig kötôjelezünk: „Frigyesi-tankönyv”-
féle, „Váci utca”-fajta stb.

Szóösszetételekben lehetséges az egyes tagok különbözô – magyaros és ide-
genes – írásmódja. Egy szóösszetételi tagban azonban a kétféle írásmód nem 
keveredhet.
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Ha egy idegenesen írt szó eleve tartalmaz kötôjelet, az összeté-
teli utótagot célszerû ettôl különírni (2): e-mail cím, follow-up 
vizsgálat. (vö. elsô mozgószabály) Szóösszetételekben az ide-
genesen írt szavak szóvégi magánhangzója (a-ja, e-je, o-ja és 
ö-je) az utótag kapcsolásakor természetesen – ellentétben a tol-
dalékok kapcsolásával – nem nyúlik meg; az utótag nem nyújt. 

A MOZGÓSZABÁLYOK ALKALMAZÁSA AZ ORVOSI IRODALOMBAN  

A Magyar helyesírási szabályzat 11. kiadása (1) három ún. moz-
gószabályt fogalmaz meg. 

AZ ELSÔ MOZGÓSZABÁLY  „Ha egy kötôjellel már tagolt szóhoz 
újabb, szintén kötôjellel kapcsolódó utótag járul, az elsô 
kötôjelet kihagyjuk”, az eredetileg kötôjellel írt szót egybeír-
juk, és az utótagot kapcsoljuk kötôjellel. (Két kötôjel egy ösz-
szetett közszóban nem lehet.)

Kötôjellel tagolt szerkezet

ÖNÁLLÓAN UTÓTAGGAL

anyagcsere-vizsgálat anyagcserevizsgálat-kérés

kerekasztal-konferencia kerekasztalkonferencia-rendezés

A Magyar helyesírás szabályai jelenleg is érvényben lévô 11. 
kiadása hozzáteszi, hogy az ilyen túlzottan hosszú szavak he-
lyett jobb a szerkezetes megoldás, pl. az anyagcsere-vizsgálat 
kérése, kerekasztal-konferencia rendezése. 

KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK  Az elsô mozgószabály képzôszerû utó-
tagok kapcsolódásakor is érvényes: anyagcsere-vizsgálat, de 
anyagcserevizsgálat-féleség (2).

MEGJEGYZÉSEK

• Az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának vitaanyagában (5) többek között 
azt olvashatjuk, hogy nem alkalmazható az elsô mozgószabály, „ha egy 
olyan kötôjeles írásmódú összetett szóhoz járul újabb utótag, amelyikben a 
kötôjelet nem a szótagszámlálási szabály írja elô: A-vitamin, X-kromoszóma 
[…]. Ilyenkor ugyanis nem írható egybe az elsô két tag, s ha az utótagot 
közvetlenül a másodikhoz kapcsolnánk, tagolási probléma állna elô. Ezért 
az tûnik a legjobb megoldásnak, ha az újabb összetételi tag is kötôjellel kap-
csolódik: A-vitamin-hiány, X-kromoszóma-rendellenesség […]. Ha további 
utótag járul az összetételhez, az újabb kötôjellel kapcsolódik: A-vitamin-hi-
ány-megelôzés. Az efféle szerkezetek azonban nagyon nehézkesek, ezért 
célszerû feloldani ôket: az A-vitamin-hiány megelôzése”. 

• Tulajdonképpen ugyanebbe a fogalomkörbe tartoznak a betûszókat tartalma-
zó kötôjeles szerkezetek: vírus-DNS-képzôdés (nem „vírusDNS-képzôdés”) 
vagy DNS-vizsgálat-kérés (nem „DNSvizsgálat-kérés”), mert a betûszókat 
soha nem írhatjuk egybe a kiírt szavakkal.  

• Nem érvényesül az elsô mozgószabály az idegen írásmódú kötôjeles elôtagok 
esetében; ilyenkor az utótagot külön írjuk, például: feed-back rendszer (nem 

„feedback-rendszer”). (ld feljebb; elsô bekezdés)

A MÁSODIK MOZGÓSZABÁLY  Ha egy külön szóba írt jelzôs szer-
kezethez olyan utótagot kapcsolunk, amely a jelzôs szerke-
zet egészére vonatkozik, akkor a jelzôs szerkezet elemeit egy 
szóba írjuk, és az utótagot kötôjellel kapcsoljuk az összevont 
részhez. 

Külön szóba írt jelzôs szerkezet

ÖNÁLLÓAN UTÓTAGGAL

hasító enzim hasítóenzim-vizsgálat

keringô vérôssejt keringôvérôssejt-minta

magas vérnyomás magasvérnyomás-betegség

Ritkábban ugyan, de elôtag is kapcsolódhat a különírt jelzôs 
szerkezethez, pl. házi feladat, számtan-házifeledat. A szabály-
zat hozzáteszi, hogy ezt a mozgószabályt csak akkor alkalmaz-
zuk, ha értelmetlenséget kerülünk el vele. Ha szószaporítás 
nélkül lehetséges, éljünk inkább a szerkezetes megoldással, pl. 
hôre lágyuló mûanyagok feldolgozása (nem: hôre lá gyu ló mû-
anyag-feldolgozás). 

KÉPZÔSZERÛ UTÓTAGOK  A második mozgószabály kép zôszerû utó-
tagok alkalmazásakor is érvényes: kezelési útmutató, de ke ze lé-
si utmutató-féle stb. 

MEGJEGYZÉSEK

a)  „Az idegen írásmódú többszavas kifejezések vonatkozásában nem érvényesít-
jük a második mozgószabályt, helyette különírást alkalmazunk” (2). Ezekben 
az esetekben mindegy, hogy az idegen szerkezet valójában az eredeti nyelv-
ben jelzôs szerkezet-e vagy sem. Például music center vásárlás (zeneközpont 
vagy zenei központ vásárlásának is fordítható – az utóbbi már jelzôs szerkezet –, 
ennek azonban nincs jelentôsége). Egyéb példák: endodermalis sinus daganat, 
nervus opticus sérülés, pubertas praecox betegség, second look hasmûtét stb.  

b)  „A mozgószabály ellenében különírt formák kivételesnek számítanak. Ilyenek 
például a férf elôtagú szerkezetek között találhatók: férf egyes mérkôzés,  férf 
nemi hormon, férf hormon, férf hormon vizsgálat”.    

c)  „Azokban a szerkezetekben sem lehet alkalmazni a mozgószabályt, amelyek egy 
különírt betûjelbôl és egy fônévbôl vagy melléknévbôl állnak: C épület, […] x 
tengely. Az ezekhez társuló utótag különírandó: x tengely szerkesztés […]”. 

d) „Ha az eredetileg különírt szerkezet jelzôje ugyanolyan hosszú mással-
hangzóval végzôdik, mint amilyennel a jelzett szó kezdôdik, a három azo-
nos mássalhangzó miatt nincs mód az egybeírásra, ezért a két kötôjeles 
megoldás jön szóba: barokk-kép-javítás […]”.

e)  Bizonyos szavak kivételes írásmódúak, például: egyistenhívô, kétszínnyomás, 
kétpárevezôs stb.

A fenti megjegyzésekbôl megállapítható, hogy a második mozgószabály sokszor 
nem alkalmazható, helyette a különírás a célszerû eljárási mód. Ez fogalmazódik 
meg az említett vitaanyagban is: „A második mozgószabály esetében megállapítha-
tó, hogy léteznek olyan különírt szerkezetek is, amelyek, ha egy összetételi utótag já-
rul hozzájuk, a mozgószabály végrehajtása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes 
szerkezetet eredményezik, a két forma között a jelentéskülönbség alig érzékelhetô. 
Ilyenkor talán megengedhetô, ahogy szótári példa is van rá, hogy mindkét leírási 
módot megfelelônek tekintsük. Például: […] önkormányzatiképviselô-testület – ön-
kormányzati képviselô-testület”. 

Sokak véleményével együtt úgy érzem, hogy az elsô, illetve a második mozgósza-
bály alkalmazása során rendkívül hosszúra nyúlt szavak keletkezhetnek, amelyek 
nem tetszetôsek, a szemnek zavarók. Hasonló vagy még sokkal hosszabb szavakkal 

– egy-egy kötôjelezett szó akár több sor hosszúságú is lehet – a német nyelvben 
találkozunk. A túl hosszú szavak nemcsak visszásak, de írásuk a magyar nyelv-

Ha idegen írásmódú, kötôjelet eleve – nem a szótagszámlálás miatt – tartal-
mazó szószerkezethez szóösszetételi utótag társul, célszerû azokat különírni.
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ben szövegidegen is. A hosszúra nyúlt szavak idegensége, szokatlansága a moz-
gószabályt alkotóknak is feltûnt, ezért javasolják, hogy ilyen esetekben lehetôleg 
a szerkezetes megoldást válasszuk. Ugyancsak a hosszúra nyúlt, egybeírt szavak 
elkerülésére alkották meg az ún. szótagszámlálási szabályt.

A HARMADIK MOZGÓSZABÁLY  „Két azonos utótagú összetétel kü-
lön bö zô elôtagja gyakran lép egymással mellérendelô kapcso-
latba” (1). Ilyenkor az elôtagokat (minôségjelzôs elô ta gok) kö-
tô jel lel az utótagot pedig különírjuk.  

AZONOS UTÓTAGÚ 
ÖSSZETÉTELEK 

MELLÉRENDELÔ 
KAPCSOLATBAN

nyomásdiagram, térfogatdiagram nyomás-térfogat diagram

érrendszer, nyirokrendszer ér-nyirok rendszer

MEGJEGYZÉSEK

a)  „… a tulajdonnévi elôtagok összekapcsolásakor nem érvényesítjük a harmadik 
mozgószabályt. Ha két azonos tulajdonnévi elôtagú összetétel lép egymással 
mellérendelô viszonyba, a tulajdonnévi kapcsolatot nagykötôjellel jelöljük, a 
közös utótagot pedig kiskötôjellel kapcsoljuk a formációhoz. Például a Magay-
szótár és az Országh-szótár összekapcsolásakor a Magay–Országh-szótár a he-
lyes írásforma.” (2)  

b)  „[…] két szótári kivétel van: az élethalálharc és a napéjegyenlôség. Meggondo-
landó, hogy nem kellene-e ezeket az alakokat a szabályoknak megfelelôen írni: 
élet-halál harc, nap-éj egyenlôség, ahogyan a gyakorlatban gyakran történik.” (2)

c)  Alkalmazható a harmadik mozgószabály fordítva is. Például: valutavétel, valu-
taeladás szavak esetében az elôtag egyforma és az utótagok lépnek egymással 
mellérendelô kapcsolatba: vétel-eladás. „A közös elôtagot ilyenkor külön kell 
írni a kötôjellel összekapcsolt utótagtól: valuta vétel-eladás (2)”. 

d)  E6-fehérje, E7-fehérje – E6-E7 fehérjék; az E6/E7 fehérjék szerkezet is felfog-
ható a harmadik mozgószabálynak; ilyen – a törtjel alkalmazását taglaló – meg-
határozás azonban nincs. 

A harmadik mozgószabály csupán egyike a lehetséges írásmódoknak; más írásmód-
ok is teljesen megfelelnek a magyar helyesírási szabályoknak, például a kéz-láb 
remegés helyett a kéz- és lábremegés vagy kéz-, lábremegés. Természetesen a kö-
rülírás is szerencsés forma: a kezeknek és lábaknak a remegése.

A SZÁMOK ÍRÁSA  A számokat betûkkel és számokkal is írhat-
juk tetszés szerint. Mégis, folyamatos szövegben, rövid szóval 
kimondható számoknál (tíz, millió stb.), más szóval összetéve 
(harmadmagával) vagy, ha a szám toldalékos alakban névutós 
szókapcsolatban van (hatvan után), helyesebb azokat betûkkel 
kiírni. Számjegyet írunk hosszabb szóval kimondható számok-
nál, idôpont, pénzösszeg, mérték, statisztikai adat és hasonlók 
írásánál. (1) 

A TÔSZÁMNEVEK ÍRÁSA   A tôszámnevek után általában nem te-
szünk pontot. „Ha a tôszámneveket betûvel írjuk, kétezerig 
minden szám nevét egybeírjuk; ezen felül csak a kerek ezre-
seket és a milliósokat” (1). Kétezer felett, a hátulról számolt 
szokásos hármas számcsoportok szerint tagolva – a hármas 
számcsoportoknak megfelelôen – kötôjellel kapcsolva írjuk 
(ezerkilencszázötvenhat, de kétezer-kilencszázötvenhat, egy-
millió-ötszázezer-kétszázhuszonnégy stb.).

A számjeggyel írt számok tagolása: az egy–négy jegyû szá-
mokat mindig egybeírjuk, öt- vagy több jegyûeket a hátulról 

számított, szokásos hármas számcsoportok szerint, szóközzel 
elválasztva írjuk (12, 123, 2345, de 10 234, 456 120 stb., Ha 
azonban a számokat oszlopba írjuk, a négyjegyûeket is ta-
goljuk: 30 567, 4 567, 123 234). A tôszámnevek toldalékai 
kötôjellel kapcsoljuk (3-as, 11-essel, 56-ot stb.)

A SORSZÁMNEVEK ÍRÁSA  A számjegyekkel írt sorszámnevek után 
pontot teszünk, amelyet a kötôjellel kapcsolt toldalékok elôtt 
is meghagyunk (2. bekezdés, 56. példa, 3.-nak fejezte be, 4.-be 
jár, a 10.-kel beszélt stb.).

TÔSZÁMNÉV + TÔSZÁMNÉVI JELZÔ  Ilyenkor a jelzett szó fônévi 
értékû; a kapcsolat két tagját különírjuk (egy negyed, két har-
mad, tíz egész három század stb. Ha a tôszámnév + tôszámnévi 
jelzô együtt jelzôi szerepû, azokat egybeírjuk (a dolgozat két-
harmada, háromnegyed óra múlva, háromnegyed hat stb.). 
Számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé, szó-
köz nélkül, tizedesvesszôt teszünk (3,4; 777,002 stb.); óra és 
perc megadásakor ellenben pontot írunk (11.25 stb.). Ehhez a 
formához a toldalékokat kötôjellel kapcsoljuk (11.25-ös, 11.2-
5-kor, 11.35-ig stb.).

A RÓMAI SZÁMOK  A számjegyeket általában arab számokkal ír-
juk, római számokat csak a hagyományok szerint és csak sor-
számnevek jelölésére használunk (III. tudományos ülése, II. 
Gergely, V. kerület, NB I.). A római számok használata akkor 
javasolható, ha az arab számokkal szemben megkülönböztetô 
vagy tagoló szerepük van (2). A hagyományok változnak, sok-
szor ugyanazt arab vagy római számokkal is írhatjuk (3. kötet, 
III. kötet; 2. osztály, II. osztály – az utóbbi példa ugyan az elemi 
és a középiskolai osztályok megkülönböztetésére szolgálhat).

Az orvosi, biológiai szaknyelvekben hagyományosan viszony-
lag gyakran találkozunk a római számokkal (X. agyideg, IV. 
mellkasi csigolya stb.), jóllehet ezek használata – elsôsorban az 
Egyesült Államok erôfeszítései miatt – visszaszorulóban van 
(ld. járulékos számok).

MEGJEGYZÉS

A járulékos római (és arab) számok után – a fenti szabálytól eltérôen – szokás 
szerint nem teszünk pontot, noha ezeknek a számoknak egy része is sorszámként 
értelmezhetô. MHC II (nem teljesen sorszámnév értékû), CIN I (elsô fokozatú 
CIN), st. IV; de IV. stádium.

Ha a római számot törtjel követi, a pontot többnyire elhagyjuk 
(IV/3, I/B stb.)

RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZÓK NYELVTANI MEGHATÁROZÁSA, 

ÍRÁSMÓDJA; ALKALMAZÁSUK AZ ORVOS-BIOLÓGIAI IRODA-

LOMBAN  A magyarban a közszavaknak, tulajdonneveknek, 
szószerkezeteknek gyakran használjuk megrövidített formáit a 
teljes alak helyett. A szavak, szószerkezetek megrövidítésének 
– szótömörítésnek – három változata ismert: a rövidítések, betû-
szók és szóösszevonások. A betûszókat és a szóösszevonásokat 
együtt mozaikszóknak nevezzük. 

Bôsze P
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A RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZÓK MEGHATÁROZÁSA, ÍRÁSMÓDJA  

1. RÖVIDÍTÉSEK  A rövidítések közszavak, tulajdonnevek és szószer-
kezetek – többszavas kapcsolatok – rövidített formái, melyeket 
a beszélt nyelvben általában nem ejtünk ki ún. betû ej tés sel; a rö-
vidített szót teljes alakjában kimondjuk. A rövidítések tehát csak 
az írásban fordulnak elô; néhány kivétel azonban van. Egyszerû 
és összetett szavak, valamint szószerkezetek – többszavas kap-
csolatok – is rövidíthetôk. Az önálló szavak rövidítései egyetlen 
tagból állnak, a szószerkezetek rövidítései általában annyi tag-
ból állnak, ahány szó a rövidítendô szószerkezetben van.

Megkülönböztetünk valódi és jelszerû rövidítéseket (rövidítés-
ként használt jelek és kódok). A valódi rövidítések szö veg kör-
nye zet tôl függnek, a jelszerû rövidítések azonban általánosak, 
nem szövegfüggôk, szabványszerûek és mindig folyamatosan 
egybeírandók (2). A szószerkezetek rövidítései mindig valódi 
rövidítések, rövidítésként használt jele vagy kódja csak önálló 
– egyszerû vagy összetett szónak – lehet. Néhány általánosan 
elterjedt valódi rövidítéstôl eltekintve nincs szabály arra, hogy 
a rövidítendô szó teljes alakja helyett milyen rövidítést hasz-
náljunk (2), ezért fordulhat elô, hogy ugyanaz a rövidítés több 
szónak is lehet a rövidítése (kp. = központ vagy készpénz, f. h. = 
folyó hó vagy fôiskolai hallgató stb.), és fordítva, egy-egy szót 
többféleképpen is rövidíthetünk (cs. vagy csop. = csoport stb.). 
Az értelmezést a szövegkörnyezet és a szerzôk tájékoztatása 
adja: a valódi rövidítést – az általánosan használtaktól eltekintve 

– tudományos közlésekben, azok elsô írásakor értelmezni kell, 
pl. a szó teljesen kiírt alakját követôen zárójelben megadni. A 
rövidítések képzésének jellegzetességeit az Osiris-helyesírás (2) 
foglalja össze, ezek ismertetése meghaladja könyvünk kereteit. 

A valódi és jelszerû rövidítések írásmódjában elvi különbség van:
a) Valódi rövidítések. Az önálló szavak – egyszerû és ösz-
szetett szavak – valódi rövidítései a kezdôbetûbôl vagy a 
kezdôbetûvel kezdôdô betûcsoportból állnak, és nem tartal-
maznak szóközöket, az utolsó betû után pontot teszünk (ált. 

= általános, ill. = illetve, kb. = körülbelül, de. = délelôtt stb.). 
Elôfordulhat, hogy a rövidítés egyetlen betûbôl áll (u. = utca). 
A szószerkezetek rövidítéseinek minden tagja után pontot te-
szünk, és a tagokat szóközzel választjuk el (a. m. = annyi mint, 
i. sz. = idôszámításunk szerint, s. í. t. = és így tovább, stb.), 
2. táblázat. A rövidített szavakban elôforduló nagybetûket, a 
rövidítésekben is megtartjuk (Bp. = Budapest, N. Y. = New 
York, Nemz. Múz. = Nemzeti Múzeum, N. J. = Nagy János 
stb.), és fordítva: a kisbetûkbôl álló rövidített szavak rövidíté-
seit is kisbetûkkel írjuk (r. k. = római katolikus, ún. = úgyne-
vezett stb.). A kétjegyû mássalhangzók második betûje – ha-
sonlóan, mint a rövidítendô szóban – általában nem nagybetû 
(KSz. = Keleti Szemle). Ha egy kis kezdôbetûs rövidítés a 
mondat elején van, nagy kezdôbetûvel írjuk. Mindig nagy 
kezdôbetûvel írjuk a mondatformájú rövidítéseket (K. m. f. = 
Kelt, mint fent).

b) A jelszerû rövidítések írásmódját rendre szabványok, elô írá-
sok, nemzetközi szokások szabályozzák; a helyesírási szabá-
lyok nem nagyon érvényesülnek. Egyetlen gyakorlati szabály 
az, hogy a rövidítésként használt jelek és kódok után nem te-
szünk pontot. 

PÉLDÁK 

A jelszerû rövidítések a 2. táblázatban nem szerepelnek. A fontosabbak a kö vet ke zôk: 
• a pénzfajták (f = fillér, Ft = forint, E Ft = ezer forint, M Ft = millió forint stb.)
• égtájak rövidítései (D = dél, ÉNy = északnyugat, d. = déli, ék. = északkeleti stb.) 
•  sportversenyeken használt rövidítés (HUN = Magyarország stb.)
• vegyjelek (O = oxigén, Ca = kálcium stb.) 
•  mértékegységek, matematikai jelölések (cm = centiméter, g = gramm,  

v = sebesség, sin = szinusz, plusz = + stb.)
• vegyületek, szaknevek (convalen = Con stb.)

A rövidítések nyelvtanilag meghatározott írásgyakorlatának 
számos kivétele van. Ezek összefoglalóan az 2. táblázatban, 
mutatószámokkal jelölve láthatók. Az alábbiakban ezen muta-
tószámok szerint foglalom össze: 
(1) Kivételesen, amikor ugyanazok a rövidítések nagy tömegben 

fordulnak elô, például szótárakban, tudománytárakban stb. a 
pontot elhagyhatjuk (2). Ilyenkor a rövidítéseket célszerû 
külön jegyzékbe foglalni.

(2) Elvétve elôfordul, hogy egy összetett szó rövidítése nem 
egy, hanem több tagból áll (oszt. vez. = osztályvezetô).  

(3) Az összetett szavak és a szószerkezetek rövidítései közül 
néhány már megelevenedett, azaz betûzô kiejtése van, ezért 
nem szükséges azokat teljes formájukban kiejteni (2). Ezek 
a rövidítések tulajdonképpen már a betûszókhoz tartoznak, 
ennek ellenére írásukban a rövidítést jelölô pontot meg kell 
ôrizni (kb. [kábé] = körülbelül; kp. [kápé] = készpénz; s. k. 
[eská] = saját kezûleg, B. ú. é. k. [búék] = Boldog új évet 
kíván – ez utóbbi teljes mondatot rövidít, s írásformája sok-

RÖVIDÍTÉSEK, MOZAIKSZÓK (BETÛSZÓ, SZÓÖSSZEVONÁS) 
MEGHATÁROZÁSA, KIEJTÉSE

MEGHATÁROZÁS
RÖVIDÍTÉSEK  Két formájuk ismert: a valódi rövidítések és a jelszerû rövidítések.

• A valódi rövidítések az egyszerû és az összetett közszavak, a tulajdonne-
vek és a többszavas szószerkezetek találomra kialakított, rövidített formái, 
amelyek a kezdôbetûbôl vagy a kezdôbetûvel induló betûcsoportból állnak. 
A szószerkezetek rövidítései többtagúak.

• A jelszerû rövidítések az egyszerû és összetett szavak rövidítésként hasz-
nált, szabványosított jelei és kódjai.

BETÛSZÓK  A betûszók az összetett szavak vagy a többszavas szószerkezetek 
elemeinek, tagjainak kezdôbetûibôl alakulnak ki. Kivételesen azonban egy be-
tûs betûszóval – többnyire szaknyelvekben – is találkozunk.  

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A szóösszevonások a többszavas kapcsolatok vagy egy 
összetett szó elemeibôl keletkeznek úgy, hogy az összevont szóban a kez dô be-
tûk nél – tetszôlegesen kiválasztott – nagyobb egységek ôrzôdnek meg.

KIEJTÉS
RÖVIDÍTÉSEK  A beszélt nyelvben a rövidített szót általában teljes alakjában 
kimondjuk; a rövidített formában nem ejtjük.

BETÛSZÓK  A betûszókat az ún. betûejtéssel mondjuk; nem a teljes szóalakkal. 

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A szóösszevonásokat az összevonásnak megfelelôen és 
nem a szó teljes alakjában mondjuk ki.
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szor nem követi az alapszabályt; egyszerûen BÚÉK-nak ír-
ják B. ú. é. k. helyett stb.). 

(4) Számos esetben a rövidítések különírt elemei között sem 
pont, sem szóköz nincs, azokat egybeírjuk, és pontot csak az 
utolsó betû után teszünk (stb. = s a többi, vö. = vesd össze!, 
hrsz. = helyrajzi szám stb.).

(5) Elôfordul, hogy a közszói – pl. mondatformájú – rövidítése-
ket nagybetûvel írjuk (N. B. = Nota bene!).

(6) A szaknyelvekben – elsôsorban tudományos közlemények-
ben – általános gyakorlat, hogy a szerzôk a gyakran elô for du-
ló szavakat, helymegtakarítás miatt, rövidítik, és a további-
akban ezt a rövidítést használják. Ezek a rövidítések rendre 
egyediek, általában nem szabályozottak. 

2. BETÛSZÓK   A betûszók összetett szavak vagy többszavas kap-
csolatok elemeinek, tagjainak kezdôbetûibôl alakulnak ki. Ki-
vételesen azonban egybetûs betûszóval – többnyire szaknyel-
vekben – is találkozunk. Ezek jószerivel mindig egyszerû és 
nem összetett szavakat jelölnek (E – early). A betûszókat az ún. 
betûejtéssel mondjuk, nem a teljes szóalakkal. 

A tulajdonnévi magyar és idegen betûszókat egyaránt nagy-
be tû vel írjuk (ENSZ – Egyesült Nemzetek Szövetsége, UICC 
– Union Internationale Contre le Cancer, WHO – World Health 
Organization). A közszói betûszók csupa kisbetûbôl állnak (tbc 

= tuberkulózis, taj = társadalombiztosítási azonosítójel stb.). A 
szaktudományok körében azonban a többelemû közszói be tû-
szó kat is általában csupa nagybetûvel írjuk (DNS – dezoxiri-
bonukleinsav, EKG – elektrokardiogram, TNM – tumor, node, 
metastsis stb.). Hagyomány szerint egyes egyesületek nevében 
sze rep lô idegen írásmódú szó (club) kezdôbetûje a betûszóban 
is meg ôr zô dik (FTC = Ferencváros Tornaklub stb.). 

A betûszóknak sem a végére, sem az alkotóelemei közé nem 
teszünk pontot (2. táblázat). 

A betûszók nyelvtanilag szokványos írásgyakorlata alól csak 
néhány eltérô írásmód terjedt el (2. táblázat szerinti mutató-
számokkal jelölve): 
(7) A közszói betûszót alkotó betûk nevét nem túl gyakran telje-

sen kiírjuk (tébécé – tbc helyett,  tévé – tv helyett, tébé – tb, 
azaz társadalombiztosítás helyett).

(8) Néhány ma már betûszónak minôsülô szó korábban rövidítés 
volt, és az eredeti írásmódot megôrizte (kft. = korlátolt fe le lôs-
sé gû társaság, kp. = készpénz, B. ú. é. k. stb.). Nem ritka azon-
ban a BÚÉK írása – vagyis a betûszónak megfelelô írás – sem.

(9) Nagyritkán elôfordul, hogy a nevekbôl, szakszavakból ala-
kított nagybetûs betûszavak egyik betûjét kisbetûvel írjuk 
(KüM = Külügyminisztérium, Hg = hemoglobin, PhD = PhiM-
losophiae Doctor, Doctor of Philosophy stb.).

3. SZÓÖSSZEVONÁSOK   A szóösszevonások összetett szavak vagy 
többszavas kapcsolatok elemeibôl, tagjaiból (mozaikjaiból) 
keletkeznek úgy, hogy a szóösszevonások – a betûszókkal el-
lentétben – a kezdôbetûknél nagyobb egységet ôriznek meg. 

Az összevonások keletkezhetnek úgy, hogy mindegyik szóból 
kerül egy vagy több betû az összevont szóba, de oly módon is, 
hogy egy vagy két szó teljes egészében szerepel a szóössze-
vonásban. A szóösszevonásokba vont szóelemek tetszôlegesek 
– magánhangzókat azonban mindig tartalmaznak –; kialakítá-
suk egy ér tel mû en nem szabályozott. A szóösszevonások egy-
sze rû sí té sek, túl hosszú neveket stb. váltanak ki. 

A szóösszevonásokat – a betûszókhoz hasonlóan – az összevo-
násnak megfelelôen és nem a teljes szóalak szerint ejtjük, amit 
megkönnyít, hogy a szóösszevonásokban mind van magán-
hangzó. A határozott névelôt a kiejtés szerint választjuk.

A szóösszevonások képzôdhetnek tulajdonnevekbôl – ezek a 
leggyakoribbak – és közszavakból is. Pontot a szóösszevonás-
ok után egyik esetben sem teszünk. A tulajdonnevekbôl alakult 
szóösszevonások – hasonlóan a tulajdonnevek írásához – elsô 
betûjét nagy-, a többit kisbetûvel írjuk szóközök és pont nélkül 
(Tárki = Társadalomkutatási Informatikai Egyesület, Malév = 
Magyar Légiközlekedési Vállalat stb.). A közszavakból alakult 
szóösszevonásokat kisbetûkkel írjuk; ugyancsak szóközök és 
pont nélkül (gyed = gyermekgondozási díj, radar = radio de -
tection and ranging stb.). (2. táblázat)

A nyelvtanilag szokványos írásmódtól kevés eltérés van:
(10) Hirdetés vagy más célból elôfordul a tiszta nagybetûs írás-

mód (pl. MALÉV), amit célszerû kerülni. 
(11) A köznevesült tulajdonnévi szóösszevonásokat kisbetûvel 

írjuk. (pl. közért).

4. ÖSSZEGEZÉS  Az elsô áttekintô táblázat jól mutatja, hogy a he-
lyesírás által szabályozott írásgyakorlatban a szavak megrö-
vidítésének, a szótömörítésnek három formája – szórövidítés, 
be tû szó és szóösszevonás – egyértelmûen különbözik. A ne-
hézséget a rendhagyó írásmód miatti átfedések jelentik, ame-
lyeket nem lehet kikövetkeztetni csak szótárazni, megtanulni. 
A táblázatból az is észrevehetô, hogy a szabályszerûtlenül írt 
rövidítések közül egyeseket a betûszók, másokat a szóösszevo-

A RÖVIDÍTÉSEK, A BETÛSZÓK ÉS A SZÓÖSSZEVONÁSOK 
SZOKVÁNYOS ÍRÁSMÓDJA

VALÓDI RÖVIDÍTÉSEK  Az önálló szavak rövidítéseit szóközök nélkül írjuk, és 
az utolsó betû után pontot teszünk; a szószerkezetek rövidítéseinek tagjai 
után pontot teszünk, és a tagokat szóközzel választjuk el. A rövidített szavak-
ban elôforduló nagybetûket a rövidítésekben is megtartjuk.

JELSZERÛ RÖVIDÍTÉSEK  A jelszerû rövidítések írása szabványosított, elôírás 
határozza meg; utánuk pontot nem teszünk. 

BETÛSZÓK  A betûszókat szóköz és pont nélkül írjuk; pontot a végére sem 
teszünk. A tulajdonnévi és általában a szaknyelvi betûszók nagybetûbôl, a 
közszóiak kisbetûbôl állnak.

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A szóösszevonásokat – ugyanúgy, mint a betûszavakat – 
szóközök és pont nélkül írjuk; pontot a végére sem teszünk. A tulajdonnévi 
szóösszevonásokat nagy kezdôbetûvel, a közszóikat mind kisbetûvel írjuk.

Bôsze P
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2. táblázat   A rövidítések és mozaikszavak nyelvtani szabályok szerinti és kivételes írásmódjának áttekintô összefoglalása

VALÓDI RÖVIDÍTÉSEK BETÛSZÓK SZÓÖSSZEVONÁSOK

Egyszerû szavak Összetett szavak Szókapcsolatok Összetett szavak* Szókapcsolatok Összetett szavak Szókapcsolatok

Nyelvtani szabályok szerinti írásmód

pl.
például

de. 
délelôtt

gy. sz.
gyártási szám

AFP
alfa-fetoprotein

CD
compact disk

trafó
transzformátor

gyes
gyermekgondozási 

segély

márc.
március

rkp.
rakpart

s. k.
saját kezûleg

DNS
dezoxiribo nukleinsav

FTC
Ferencvárosi Tornaklub

viszlát 
viszontlátásra

Mahír
Magyar Hirdetô

old.
oldal

eü.
egészségügyi

K. Sz.
Keleti Szemle

AB
Alkotmánybíróság

CSF
colony stimulating 

factor

belker
belkereskedelem

Fidesz
Fiatal Demokraták 

Szövetsége

u.
utca

Ui.
utóirat

f. é.
folyó év

CT
komputer tomográfia 

HLA
human lymphocyte 

antigen

Hosz
Honvédszak szervezet

Kr.
Krisztus

ún. 
úgynevezett

Kr. e.
Krisztus elôtt

tb
társadalom biztosítás 

szja
személyi  

jövedelemadó

számtech
számítástechnika

M.
Miskolc

Bp.
Budapest

Fr. Közt.
Francia Köztársaság

vb
világbajnokság 

Kivételes írásmód

1rég/ritk
régies, ritka

1mn/fn
melléknév, fônév

4stb.
s a többi

7cété
CT, komputertomográfia

10MAVAD
Magyar Vadgazdálkodási és Kereskedelmi 

Részvénytársaság
2oszt. vez. 

osztályvezetô

4vö. 
vesd össze!

7tévé 
TV, televízió 

11közért
élelmiszerüzlet

3kábé
kb. körülbelül

3eská
s. k., saját kezûleg

8B. ú. é. k.
Boldog új évet kíván

3kápé
kp. készpénz

3BÚÉK
Boldog új évet kíván

9KüM
Külügyminisztérium

5N. B. 
Nota bene

9Ag
antigén

E 
early*

6alkalmi – a szerzôk szerinti – rövidítések

*  A szaknyelvekben, elsôsorban az idegen szavakból alakult betûszók lehetnek egybetûsek. Az egybetûs betûszók következetesen egyszerû és nem összetett szavakat jelölnek.

nások szerint írunk. A szóösszevonások között pedig a betûszók 
írásformáját találjuk, míg a szokatlan írású betûszavakat elvét-
ve a szórövidítéseknek megfelelôen írjuk. Gyakori a betûzô 
írásforma.

RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZAVAK TOLDALÉKOLÁSA  

1. RÖVIDÍTÉSEK  A valódi rövidítésekhez, a rövidítésként hasz-
nált jelekhez és kódokhoz (jelszerû rövidítések) a toldalékokat 
kötôjellel kapcsoljuk úgy, hogy a rövidítések eredeti írásmódját 
megôrizzük. A kötôjel a rövidítés – valódi rövidítésnél a pont 
után –, szóköz nélkül kapcsolódik: mm-es (milliméteres), ápr.-i 
(áprilisi), m2-enként, 0C-os, 0C-on (Celsius-fokos, Celsius-fo-
kon), K-ot (káliumot) ÉK-en (északkeleten). A toldalékot a rövi-
dített szó teljes alakjának kiejtése szerint választjuk; a hangkap-
csolási szabályszerûséget tehát figyelembe kell venni (vsz.-okkal 
[versszakokkal]; nem vsz.-ekkel! – mert a toldalékot a teljes szó 
kiejtése szerint választjuk) (3. táblázat). A toldalékolt rövidíté-

sek írásformája is a rövidítendô szó, szószerkezet írásmódját kö-
veti, vagyis az -i vagy -beli melléknévképzôk kis be tû sít ô hatása 
a rövidítésekben is tükrözôdik (bp.-i – budapesti).

Kivételes toldalékolással elvétve találkozunk: 
(1) Betûzô írásmódnál a toldalékot kötôjel nélkül kapcsoljuk 

(kápéval).  
(2) Az összetett szavak teljes szóval befejezôdô rövidítései után 

a toldalékot nem kapcsoljuk kötôjellel (uazt = ugyanazt, 
fej.-címet = fejezetcímet).

2. BETÛSZÓK   A betûszókhoz a toldalékokat a kiejtett hangjuk-
nak megfelelôen, kötôjellel kapcsoljuk (ENSZ-szel, tbc-s). A 
nagybetûs írásforma a melléknévképzôs származékokban is 
megmarad (TDK-s, ENSZ-beli stb.). Az a-ra, e-re, o-ra és ö-re 
végzôdô tulajdonnévi betûszók toldalékolásában a kiejtés sze-
rinti nyúlást nem jelöljük (MTA-nak, ELTE-re stb.).  
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Kivételes írásmód:
(1) A toldalékot a betûzô írásmóddal írt betûszókkal azonban 

egybeírjuk (pévécés, tébécés stb.).  
(3) Kötôjel nélkül kapcsolódik a toldalék az áfa (általános forgal-

mi adó), eva (egyszerûsített vállalkozási adó) betûszavakhoz, 
aminek magyarázata lehet, hogy írásmódjuk megegyezik 
a közszói helyesírás betûzôs írásformájával. Helyesírási 
szempontból azonban az áfa-t, eva-t formák is szabályosak 
– hasonlóan mint a tv-t, tévét –, de az áfás, evás formákat 
használjuk. Toldalékoláskor a szóvégi magánhangzó a kiej-
tés szerint megnyúlhat (pl. áfával).

(4) Hagyomány szerint a toldalék a taj (társadalombiztosítási 
azonosítójel) betûszóhoz is közvetlenül – kötôjel nélkül – 
kapcsolódik. 

3. SZÓÖSSZEVONÁSOK  A szóösszevonásokat – a betûszókhoz ha-
sonlóan – az összevonások kiejtésének megfelelôen és nem az 
eredeti név, kifejezés szerint toldalékoljuk: gyáson (és nem 
gyásen, ami a „gyermekágyi segélyen” kifejezésnek lenne meg-
fe le lô). A toldalékot azonban – ellentétben a betûszókkal – köz-
vetlenül kapcsoljuk a szóösszevonásokhoz (Malévval, közért-
ben), kivéve, amikor három, nem összevonható mássalhangzó 
kerül egymás mellé (Keravill-lal – három egyforma mással-
hangzó nem kapcsolódhat). 

Melléknevesítô képzô kapcsolásakor a tulajdonnevekbôl ala-
kult szóösszevonások nagy kezdôbetûje kicsire változik (tárkis, 
alitá li ai stb.). Az a, e, o és ö végû szóösszevonásokban a tô végi 
nyúlást írásban is jelöljük (köfa [községfejlesztési adó], köfát). 

A nyelvtanilag szokványos írásgyakorlattól kevés eltérés van:
(5) Ha a tulajdonnévi szóösszevonást nagybetûkkel írjuk, a tol-

dalékot kötôjellel kapcsoljuk (MAVAD-nál).
(6) A csupa nagybetûvel írt szóösszevonások írásmódja az -i 

vagy -beli toldalékolása esetén sem változik; a kezdô nagy-
be tû sem válik kisbetûvé.

4. ÖSSZEGEZÉS   A toldalékolási formákat összegezô 3. táblázatból 
látható, hogy a toldalékokat csak a szabályosan írt szóössze-
vonásokhoz – kivétel három, nem összevonható mássalhang-

zó egymás mellé kerülése – és a rövidítések, betûszók be tû zô 
írásmódú szavai után írjuk egybe az alapszóval. Minden más 
esetben kötôjellel kapcsoljuk. A melléknévképzôs formáknál, 
a csupa nagybetûvel írt szótömörítések kivételével, a nagy 
kez dô be tût kisbetûvel írjuk; a teljes szónak megfelelô írásgya-
korlatot tükröztetjük. A szóvégi magánhangzó a szóösszevo-
násokban kiejtésbeli megnyúlását csak a betûzô írásformákban 
tüntetjük fel.

RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZAVAK KAPCSOLÁSA SZÓÖSSZETÉTELI ELÔ- ÉS 

UTÓTAGOKKAL

1. RÖVIDÍTÉS-ÖSSZETÉTELEK  A teljes szóval kiírt utótagot a valódi 
és a jelszerû rövidítésekhez egyaránt kötôjellel kapcsoljuk, ak-
kor is, amikor a teljesen kiírt összetett szóban nincs kötôjel. A 
kötôjelet a rövidítés után közvetlenül – szóköz nélkül – csatol-
juk, a teljes szóval írt utótag után pontot nem teszünk (fej.-cím 
= fejezetcím, évf.-társ = évfolyamtárs, mm-beosztás stb.). Mint 
a példákból is látható, a rövidítések eredeti írásmódját meg-
ôriz zük, vagyis, ha a rövidítés ponttal végzôdik, a kötôjelet a 
ponthoz, ha pont nélkül (jelszerû rövidítés), az utolsó betûhöz 
illesztjük. 

MEGJEGYZÉS

Ha az ilyen rövidítés-összetétel újabb utótaggal társul, azt megint kötôjellel kap-
csoljuk (fej.-cím-tervezés = fejezetcím-tervezés). A kötôjeles írásmódot, a pont 
miatt, akkor is megtartjuk, amikor a szóösszetétel rövidítés nélküli formájának 
írása – a mozgószabály miatt – megváltozik (fszla.-kivonat = folyószámla-kivonat, 
fszla.-kivonat-rendezés = folyószámlakivonat-rendezés). A ponttal lezárt rövidítés 
ugyanis soha nem írható egybe. 

A valódi és a jelszerû rövidítésekhez is közvetlenül kapcsoljuk 
a szóösszetételi elôtagot, kivéve, ha a rövidítendô szóösszeté-
telben kötôjel van. Valódi rövidítésnél a rövidített utótag után 
pontot teszünk, a jelszerûnél nem (reálgimn. = reálgimnázium, 
vízcm = vízcentiméter; elôadó-mûv. = elôadó-mûvészet, de: elô-
adó mûv = elôadómûvész stb.). 

A nyelvtanilag szokványos írásmódtól eltérôen:
(1) A betûzôs írásmód esetében az utótagot közvetlenül írjuk 

(kápéfzetés stb.).
(2) Elôfordul, hogy a rövidítést az utótaggal egybeírjuk (kvtár 

– könyvtár).

2. BETÛSZÓ-ÖSSZETÉTEL  A tulajdonnévi és a közszói betûszókhoz is 
a szóösszetételi elô- és utótagokat kötôjellel fûzzük (OTP-köl-
csön, tbc-fertôzés, sejt-DNS, T-sejt – egybetûs betûszó – stb.). 
Ha a kötôjellel írt összetételekhez újabb összetételi tag társul, 
azt megint kötôjellel kapcsoljuk (OTP-kölcsön-kifzetés, tbc-
fer tô zés-megelôzés, sejt-DNS-vizsgálat stb.). 

3. JELZÔT TARTALMAZÓ BETÛSZÓ-ÖSSZETÉTEL  Jelzôt tartalmazó be tû-
szók ból alkotott összetételeket azonban különírjuk, ha a jelzô 
az összetétel valamelyik tagjára és nem az egész összetételi 
szerkezetre vonatkozik. Értelemszerûen a jelzô vonatkozhat a) 
a be tû szó összetétel második tagjára (OTP-kölcsön, de: OTP 
személyi kölcsön – a jelzô a kölcsön fajtájára és nem az egész 

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZÓK TOLDALÉKOLÁSÁNAK 
NYELVTANI SZABÁLYAI

RÖVIDÍTÉSEK  A toldalékot a rövidítések minden formájához kötôjellel kapcsol-
juk úgy, hogy a rövidítések eredeti írásmódját megôrizzük. A toldalékot a rövi-
dített szó teljes alakjának kiejtése szerint választjuk és nem a rövidítés szerint.

BETÛSZÓK  A toldalékot a betûejtés szerint választjuk, és a betûszókhoz is 
kö tô jel lel kapcsoljuk, miközben a betûszók írásmódja változatlan marad. 
Egyedül a közszavakból alakult betûszók, szóvégi magánhangzója nyúlhat 
meg kivételes esetben.

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A toldalékot szintén a kiejtés szerint választjuk, de a 
szóösszevonásokhoz közvetlenül írjuk. A szóvégi magánhangzó megnyúlást 
az írásban is jelöljük.

Bôsze P
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3. táblázat  A rövidítések és mozaikszavak nyelvtani szabályok szerinti és kivételes toldalékolásának áttekintô összefoglalása

RÖVIDÍTÉSEK BETÛSZÓK SZÓÖSSZEVONÁSOK

Nyelvtani szabályok szerinti írásmód

KSz.-t
Keleti Szemlét

ENSZ-et
Egyesült Nemzetek Szövetségét

Malévval
Magyar Légiközlekedési Vállalattal

vsz.-ot
versszakot

tbc-s
tuberkulózisos

gyáson
gyermekágyi segélyen

°C-os
Celsius-fokos

tsz-szel
termelôszövetkezettel

Keravill-lal
Kerékpár-, Rádió- és Villamossági Kiskereskedelmi Vállalattal

K-ot
káliumot

DNS-ben
dezoxiribonukleinsavban

radar-ral, radart
radio detection and ranginget/gel

ÉK-en
északkeleten

MTA-nak
Magyar Tudományos Akadémiának

tárkis
társadalomkutatási informatikai egyesületis

Ft-tal
forinttal

ENSZ-i
egyesült nemzetek szövetségi

bp.-i
budapesti

FTC-s
ferencvárosi tornaklubos

Kivételes írásmód

1kápéval
készpénzzel

1tébécés
tuberkolózisos

5MALÉV-val
Magyar Légiközlekedési Vállalattal

2évf.-társat
évfolyamtársat

3evás
egyszerûsített vállalkozási adózásos

6MAVAD-beli 
magyar vadgazdálkodási és kereskedelmi részvénytársaságbeli

3áfával
általános forgalmi adóval

4tajban
társadalombiztosítási azonosítójelben

OTP-kölcsönre vonatkozik), és b) elsô tagjára, azaz a betûszóra 
(DNS-minta, de: emberi DNS minta).

MEGJEGYZÉS

A jelzô megtévesztô lehet; a fenti írásmód csak akkor alkalmazható, ha a jelzô 
valóban a betûszóra vonatkozik. Az emberi DNS minta példában a DNS származik 
az em ber tôl, tehát a jelzô a DNS-re vonatkozik. A hibás DNS minta példában a 
DNS károsodott (hibás) és nem a minta. Ha a DNS-minta rossz (hibás), az írásmód: 
hibás DNS-minta.

Kivételes írásmód:
(1) A betûzô írásmód esetében az utótagot közvetlenül írjuk 

(tébécéfertôzés, téesztag stb.)
(3) Kötôjel nélkül kapcsolódik a szóösszetételi utótag az áfa ren-

de let (általánosforgalmi-adórendelet), evafzetés (egy sze rû sí-
tett vállalkozási adófizetés) betûszavakhoz (ld. feljebb). 

(4)  Hagyomány szerint a taj (társadalombiztosítási azonosítójel) 
be tû szóhoz az utótagot is közvetlenül – kötôjel nélkül – kap-
csoljuk (tajkártya = társadalombiztosításiazonosítójel-kártya).

4. SZÓÖSSZEVONÁS-ÖSSZETÉTEL  A tulajdonnévi szóösszevonás-
okhoz az összetételi utótagot kötôjellel kapcsoljuk (pl. Ma-
lév-iroda), ha az ilyen kötôjeles alakhoz újabb utótag kap-
csolódik, azt is kö tô jel lel csatoljuk (Malév-iroda-kiadás). A 
köznévi szóösszevonásokhoz a szóösszetételi utótagokat 
közvetlenül – kö tô jel nélkül – kapcsoljuk (gyedkifzetés, ra-
darkészülék).

5. ÖSSZEGEZÉS  A szóösszetételi elô- és utótagok kapcsolási mód-
jait összegezô 4. táblázatból látható, hogy a szóösszetételi utó-
tagot a szokványos helyesírás szerint a rövidítések, a be tû szók 
és a tulajdonnévi szóösszevonások után is kötôjellel kapcsoljuk. 
Ha az ilyen kötôjeles alakhoz újabb utótag kapcsolódik, azt is 
kö tô jel lel csatoljuk. Az összetételi utótagot csak a köznévi szó-
összevonások és betûzô írásmód esetén – meg egy-egy kivé-
teles esetben – írjuk egybe. A szóösszetételi elôtagot a valódi 
rövidítések kivételével szintén kötôjellel kapcsoljuk. A valódi 
rövidítésekkel az összetételi elôtagot egybeírjuk.   

RÖVIDÍTÉSEK ÉS MOZAIKSZAVAK KAPCSOLÁSA SZÓÖSSZE-
TÉTELI ELÔ- ÉS UTÓTAGOKKAL; ÍRÁSMÓDSZABÁLYOK

RÖVIDÍTÉSEK  A teljes szóval kiírt utótagot a valódi és a jelszerû rövidítések-
hez egyaránt kötôjellel kapcsoljuk, akkor is, amikor a teljesen kiírt összetett 
szóban nincs kötôjel. A rövidítés eredeti írásmódját megtartjuk. Az szóösz-
szetételi elôtagot azonban közvetlenül kapcsoljuk a rövidítéshez, kivéve, ha a 
rövidítendô szóban kötôjel van.

BETÛSZÓK  A betûszókhoz a szóösszetételi elô- és utótagot is kötôjellel 
kapcsoljuk.

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A tulajdonnévi szóösszevonásokhoz a szóösszetételi 
utótagot kötôjellel, a közszóihoz közvetlenül kapcsoljuk.
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4. táblázat  A rövidítések és mozaikszavak nyelvtani szabályok szerinti és kivételes kapcsolása szóösszetételi tagokkal: áttekintô összefoglalás

RÖVIDÍTÉSEK BETÛSZÓK SZÓÖSSZEVONÁSOK

Nyelvtani szabályok szerinti írásmód

magasfszt.
magasföldszint

MTA-rendezvény
Magyar Tudományos Akadémia rendezvénye

Malév-iroda
Magyar Légiközlekedési Vállalat irodája

fszla.-összeg
folyószámlaösszeg

MTA-rendezvény-szervezés
Magyar Tudományos Akadémia rendezvények szervezése

Malév-iroda-kiadás
Magyar Légiközlekedési Vállalat irodakiadása

fszla.-összeg-kivonat
folyószámlaösszeg-kivonat

tbc-fertôzés
tuberkulózisfertôzés

radarkészülék
radio detection and ranging készülék

elôadómûv.
elôadómûvész

tbc-fertôzés-megelôzés
tuberkulózisfertôzés megelôzése

gyedkifizetés
gyermekgondozásidíj-kifizetés

0C-mérô
Celsius-fokmérô 

sejt-DNS
sejt-dezoxiribonukleinsav

K-oldat
káliumoldat

sejt-DNS-vizsgálat
sejt-dezoxiribonukleinsav-vizsgálat

É-Európa
Észak-Európa

MTA-tag
Magyar Tudományos Akadémia tagja

Nyelvtani szabályoktól eltérô írásmód

1kápéfizetés
készpénzfizetés

1tébécéfertôzés
tuberkulózis-fertôzés

2kvtár
könyvtár

3evabefizetésás
egyszerûsített vállalkozási adóbefizetés

4tajkártya
társadalombiztosítási azonosítójel-kártya

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A rövidítések, a betûszók és a szó-
összevonások keletkezésük és írásmódjuk alapján is, elviekben 
jól elkülöníthetôk. A gyakorlatban azonban sok az átfedés, 
amely az egyes formák elkülönítését rendkívül megnehezíti. 
Sokszor csak az írásmód igazít útba, ha ez egyáltalán szüksé-
ges, lásd az alábbi példát.

PÉLDA 

A zárójelentés szónak különbözô rövidített változataival találkozhatunk: zj. (egy 
összetett szó valódi rövidítése), zj vagy – elvétve – ZJ (betûszó), de elôfordul a z. 
j. (szokványostól eltérô rövidítés), sôt a Zj (szokványostól eltérô betûszó) forma is. 
Ha rövidítés, akkor a beszédben zárójelentésnek mondjuk; ha betûszó, akkor a zéjé 
kiejtést is használhatjuk (szakzsargon!). Gyakran mondjuk is (Hol a zéjé? – záróje-
lentés). Tulajdonképpen csak szemlélet kérdése a zj. vagy a zj változat használata, 
mert mindkettô elfogadható nyelvtanilag. Sôt a toldalékolás és a szóösszetételi tagok 
kapcsolása szempontjából is mindegy, hiszen mindkét esetben a toldalékot és a szó-
összetételi tagot is kötôjellel kapcsoljuk (a zj.-ben – zj-ben – az olvasható; nem láttam 
a kórházi zj.-t – zj-t –, zj.-másolat – zj-másolat – zárójelentés-másolat). Tovább ne-
hezíti a helyzetet, hogy a zj. rövidítés már megelevenedett, vagyis betûzô kiejtéssel 
(zéjé) is mondhatjuk, tehát kiejtésileg már betûszónak is tartható. A rövidítési eredete 
miatt, a szóvégi pontot azonban meg kell tartani. Ha azonban a zéjé a zj betûszóból 
ered, a zj után nincs pont. A betûzô írásgyakorlatnál azonban a toldalékot és a szóösz-
szetételi utótagot is egybeírjuk az alapszóval (a zéjében, a zéjét, zéjémásolat).

A fenti példa, eszmefuttatás ijesztô, nem is érdemes túl sok idôt 
ráfecsérelni. Csupán alátámasztja azt a törekvésünket, hogy az 
orvosi irodalomban is pontosan és egységesen kell fogalmazni. 

Az áttekintô táblázatok azt is jól mutatják, hogy a toldalékolás 
és a szóösszetételi tagok kapcsolásának írásgyakorlatában is 
sok az átfedés. Két gyakorlati fogódzó azonban megállapítha-

tó: a) a toldalékot és a szóösszetételi tagokat a rövidítésekhez 
és a betûszókhoz is kötôjellel kapcsoljuk, b) betûzô írásmódnál 
azonban egybeírjuk az alapszóval, függetlenül attól, hogy az 
alapszó rövidítésbôl, betûszóból vagy szóösszevonásból ered.

Nem tudunk viszont mibe kapaszkodni, amikor két betûszót aka-
runk társítani – ami a szaknyelvben bizony gyakori –, mert a be tû-
szók egymáshoz kapcsolásáról nincs akadémiai szabály. Éssze rû, 
hogy a betûszó és a kiírt szó párosításához hasonlóan, a be tû szó-
kat egymáshoz is kötôjellel csatlakoztassuk (pl. HPV-DNS). A 
gyakorlat azonban nem ennyire egyszerû.

RÖVIDÍTÉSEK, MOZAIKSZÓK AZ ORVOSI IRODALOMBAN    

RÖVIDÍTÉSEK  A szaknyelvekben – így az orvosi irodalomban is 
– egyedi rövidítésekkel rendre találkozunk. Ezek egy része még 
követi az alapvetô helyesírási szabályokat, de sok azoktól eltér. 
Az orvosi, biológiai stb., rövidítések toldalékolása azonban a 
helyesírási elôírásokhoz igazodik. 

Egyszerû és összetett szavakból származó valódi rövidítések:
• seb. (sebészet): seb.-en, (sebészeten [fekszik]), ideg. (ideggyó-

gyászat), ideg.-on (ideggyógyászaton [kezelik]) – a toldaléko-
lás a kiejtés szerint történik, ezért nem „ideg.-en” szóalakot 
írunk. Szokás azonban azt is mondani, hogy „az idegen keze-
lik”, ami ilyen formán már nem tekinthetô rövidítésnek, inkább 
szórövidülésnek: az „ideg” az „ideggyógyászat” az „idegen” 
szó az „ideggyógyászaton” megrövidült változata, jóllehet 
szak mai tolvajnyelvnek, „pongyola” kifejezésnek tûnik.

Bôsze P
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• art. vagy a. = artéria/arteria; n. = nervus; v. = véna/vena; a. et 
v. mesenterica sup. (sup. = superior): arteria és vena mesen-
terica superior.

MEGJEGYZÉS

Tulajdonképpen a rövidítések toldalékolásának helyesírási szabályai a szokatlan 
módon képzett, szabálytalanul írt rövidítéseknél is jól alkalmazhatók. Elsôsorban 
azért, mert az eltérôen írt rövidítések a betûszókra emlékeztetnek, a betûszók tolda-
lékolási szabályai pedig ugyanazok. 

Szószerkezetekbôl származó valódi rövidítések: 
• orvtud. egyet. (orvostudományi egyetem), orv. ig. (orvosi 

igazolás, de jelölhet orvos igazgatót is), spec. koll. (speciális 
kollégium), amelyet spec. koll. formájában is mondhatunk. 
(Hány spec. koll.-t kell végezni?), n. é. (nem értékelhetô, pl. 
sejtkenet: n. é.), de az is elôfordul, hogy „NÉ” formában 
rövidítjük, szül. nôgyógy. (szülészet és nôgyógyászat), oszt. 
vez. fôorv. (osztályvezetô fôorvos),

• b. v. (belsô vizsgálat) – ez is kiejthetô betûzô alakban (bévé), 
ennek ellenére a rövidítésre utaló írásmódot (a rövidítések 
tagjait pontok zárják le, és szóközök választják el) megtart-
juk. Írható azonban – sôt ez a gyakoribb – rendellenes formá-
ban is (bv. – az egyes tagok betûit egybeírjuk, pontot csak az 
utolsó betû után teszünk).

Jelszerû rövidítések: 
• Rh (a Rhesus macacus rövidítése), Rh-faktor (Rhesus-faktor), 

Rh-vécsoport, Rh-negatív, Rh-pozitív vér, A-vércsoport. AB-
vércsoport, AB-, Rh-pozitív vércsoport.

Tudományos közleményekben gyakori, hogy a szerzôk a rö vi-
dí ten dô szó, szószerkezet teljes kiírása után a rövidítést záró-
jelben megadják, és a továbbiakban ezt a rövidítést használják. 
Ennek formáit, gyakorlatát korábban már tárgyaltam, most csak 
az egyedi, alkalmi rövidítések írásmódjára térek ki. Gyakori, 
hogy az alkalmi rövidítések nem követik a rövidítések helyes-
írási szabályait; nemritkán pont nélkül és/vagy nagybetûkkel 
íródnak. A pont nélküli, nagybetûs rövidítések a be tû szók kal 
elméletileg összetéveszthetôk, a szövegkörnyezet, a szerzôi 
tájékoztatás azonban eligazítást ad. Szakvélemények szerint a 
tudományos közleményeknek az ilyenfajta rövidítési gyakorla-
ta nem helyteleníthetô. 

Más szaknyelvekhez hasonlóan, az orvosi nyelvben is terjed 
– a nagybetûs betûszók mintájára – a közszavak, ponttal történô 
vagy pont nélküli, nagybetûs rövidítése, aminek célja a rövi-
dítés fontosságának kiemelése, pl. kiterjesztett méheltávolítás 

– radikális hysterectomia, aminek rövidítése rad. hyst.; helyette 
gyakran RH-t írnak rövidítésként). Ezekben sokszor a kétjegyû 
mássalhangzók második betûje is nagybetû (a szövôdmény rö-
vidítése szöv.; nagybetûs módon: SZÖV). Vitatható ennek az 
irányzatnak a jogosultsága, szakmai szövegekben azonban nem 
hibáztatható, de a mindennapi írásgyakorlatban kerülendô (2).

BETÛSZÓK  Az orvosi, biológiai irodalomban a szórövidítések kö-
zül a betûszókkal találkozunk a leggyakrabban. A molekuláris 

elnevezések, fogalmak, a gének nevei nagyobbrészt betûszóból 
állnak. Ezek írásgyakorlata a hazai és a nemzetközi szakiroda-
lomban is meglehetôsen szerteágazó, ami már a megértést is ne-
hezíti. Az orvosi betûszók egységes írásmódja a magyar orvosi 
irodalom egyik sarkalatos szempontja. Jó fogódzó a magyar 
helyesírási szabályzat, miszerint: – ahogy fentebb már ismertet-
tük – „a szaktudományok körében a többelemû közszói alakula-
tokat is csupa nagybetûvel írt betûszókkal szokás helyettesíteni” 
(1). Az orvosi betûszók nagybetûs írása különösen a kiegészítô 
számok és betûjelek miatt fontos (ld. lejjebb). 

PÉLDÁK 

DNS (dezoxiribonukleinsav – dezoxiribonukleinsav), TNF (tumor necrosis factor), 
MHC (major histocompatibility complex), AFP (alfa-fetoprotein), IL (interleukin)
 
CSF (colony stimulating factor)

HBCS = homogén betegségcsoport, HBCS-pontok = homogén betegségcsoportok 
pontjai stb.

Szóösszetételi elô- és utótagokat a betûszókhoz kötôjellel fûz-
zük, akkor is, ha a betûszónak elôtagja és utótagja is van, jólle-
het ezeket lépten-nyomon a betûszóktól különírva látjuk.

PÉLDÁK 

TNM (tumor, node, metastasis), TNM-osztály, TNM-kategória, TNM-csoport, 
TNM-beosztás, TNM-klasszifikáció, TNM-felosztás, TNM-stádium-felosztás, a 
rosszindulatú daganatok TNM-besorolása, a TNM-besoroláshoz képest, az em-
lô rá kok új TNM-besorolásának ismertetése, TNM-felosztás és -stádium-besoro-
lás, R-megjelölés, R-besorolás, FIGO-stádium (La Fédération Internationale de 
Gynécologie et d’Obstétrique-féle stádium), FIGO-stádium-meghatározás, AJCC-
stádiumokat, AJCC-ajánlás, de: az AJCC ajánlásával, TDK-dolgozat (tudományos 
diákköri dolgozat), a UICC-elnökség (Union Internationale Contre le Cancer el-
nöksége), de a UICC elnöksége. 

DNS-minta, vírus-DNS, vírus-DNS-minta, sejt-mRNS-molekula, DNS-vizsgálat 
és DNS-vizsgálat-kérés, sejt-DNS-vizsgálat-kérés  

Megjegyzés: Az utolsó példában már három kötôjel található, ami ugyan helyes-
írásilag szabályos, de nem tetszetôs; használjunk inkább szerkezetes megoldást: 
kérjük a sejt-DNS vizsgálatát.
 
AFP-pozitív, HCG-negatív stb.  

A jelzôs szerkezeteket, ha a jelzô a betûszóösszetétel valamelyik 
tagjára vonatkozik és nem az egészre, különírjuk: DNS-enzim, 
de: DNS javító enzim, DNS-minta, de: DNS vékony minta, hibás 
DNS-minta (itt a DNS-minta hibás), de: hibás DNS minta (a 
példában a DNS hibás). A jelzôt a betûszóval nem írjuk egybe.

SZÓÖSSZEVONÁSOK  A szóösszevonások az orvosi irodalomban 
is sokkal ritkábbak, mint a betûszók. Többségüket – a helyes-
írásban szokványos írásmódtól eltérôen – betûszó formájában 
írjuk; toldalékolásuk stb. is ezek szerint történik. Végered-
ményben ezek is betûszóknak foghatók fel, azoktól csupán 
képzôdésükben térnek el.

PÉLDÁK 

INF (interferon – az INF csak egy betûvel tartalmaz többet, mintha betûszó eredetû 
lenne: IN - interferon), INF-vizsgálat
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MoAt (monoklonális antitest), MoAt-t termel  (a szóösszevonást az ösz-
szevonás szerint mondjuk – és nem a teljesen kiírt formában – mondjuk és 
toldalékoljuk – ezért nem MoAt-et írunk), MoAt-vel, MoAt-képzôdés stb.   

KIEGÉSZÍTÔ BETÛK ÉS SZÁMOK ORVOSBIOLÓGIAI ALKALMAZÁSA  

A szaktudományokban, így az orvostudomány és a biológia te-
rületén is, egyre-másra találkozunk szakszavakhoz csatolt, meg-
kü lön böz te tô betûjelzésekkel, „betûjelekkel”. Ilyenek azonban 
a köznyelvben is elôfordulnak. Máskor kiegészítô be tûk – latin 
és görög betûk is –, kiegészítô számok, sôt járulékos magyará-
zatok is kapcsolódnak a mozaikszókhoz és elvétve a rövidíté-
sekhez. 

A megkülönböztetô betûk (betûjelek), számok, magyarázók írá-
sa az orvosbiológiai irodalomban szinte teljesen szabályozatlan; 
javarészt a nemzetközi irodalomban használt formák szerinti. 
Ezzel azonban az a bökkenô, hogy a nemzetközi irodalomban is 
meglehetôsen nagy az összevisszaság. Nemcsak, hogy a rangos 
angol nyelvû folyóiratok írásgyakorlatában van különbség, de 
még ugyanazon folyóirat egy-egy számában is találkozhatunk 
egyazon kiegészítôvel ellátott mozaikszó eltérô írásával. Sôt, az 
is elôfordulhat – ha a nyelvi ellenôr nem elég szemfüles –, hogy 
azokat egy dolgozaton belül sem írják egyformán.  

PÉLDÁK 

Az irodalomban elôforduló járulékos betûk, számok eltérô írásmódjára:
• Ig-M, IgM, Ig M, Ig-G, IgG, Ig G stb. Ig-alfa, Ig-α, Igα
• TNF-béta, TNF-β,  TNFβ,  TNF β, βTNF, β-TNF
• Gamma-INF, γ-INF, INFγ, INF-γ
• Il-2, IL-2, IL2, Il2 
• Fc-kötôhely, Fc-epsilon, Fcε, Fc-ε, Fc-kötés
• MHC-II, MHC II, MHCII, MHC-2, MHC II kötôhely mintázatúak 
• CD4+-MHC II, CD4+MHC II 
• CD5+ T-sejt, CD5+T-sejt
• HPV 16, HPV16, HPV-16 

Az összevissza írásmód oka minden bizonnyal az, hogy a járu-
lékos számok, betûk stb. nyelvtani fogalma nem meghatározott, 
nyelvtanilag nehezen értelmezhetôk. 

MEGHATÁROZÁSOK  A kiegészítô betûk értelmezésük szerint há-
romfélék lehetnek: betûjelek, tartozékbetûk és betûszók. Kö vet-
ke zés képpen, nyelvtanilag is háromfélék, a magyar helyesírási 
szabályzatban azonban ezzel a felosztással, meghatározással 
nem találkozunk. 

Laczkó szerint (személyes közlés) a betûjeleknek „afféle pontos 
meghatározása nincsen, mert a nyelvtanok ezekkel a be tû je lek-
kel nem foglalkoznak, és eddig a helyesírási munkák sem szen-
teltek ezeknek akkora figyelmet, hogy pontos meghatározás 
szülessen. A betûjel egy olyan megkülönböztetô jelzés, amely 
mögött nincsen semmilyen nyelvi szerkezet, pusztán az ábécé 
be tû je ként egy entitás megkülönböztetésére, kategorizálására 
szolgál”.

A betûjel – nevébôl is adódóan – egyetlen betû. A betûjeleket, 
a fentiek szerint, részben csoportosításra, osztályozásra, pl. a) 

[...], b) [...], c) stb., illetve valaminek kijelölésére (C épület, 
B lép csô ház stb.), másrészt valamilyen önálló egység/féleség 
megjelölésére használjuk (C-vitamin, G-immunglobulin stb.).

A betûjelek a magyar nyelvben tehát sokszor jelzôszerûk (C 
épület, B lépcsôház stb.), amelyek nem tévesztendôk össze a 
szakirodalomban elôforduló szóösszetételi elôtagként álló be tû-
je lek kel. A jelzôszerû betûjel egyet jelöl a sok azonos/hason-
ló fajtájú dolog közül, semmilyen formában nem utal a jelzett 
fônév milyenségére, tulajdonságára. 

PÉLDA 

A C épület egyike a sok épületnek – amelyet C betûvel jelölünk, hogy megtalálható 
legyen – és nem egy külön épületfajta. Példánkban a „C” semmilyen formában nem 
utal a jelzett fônév milyenségére, azaz az épület fajtájára, formájára: nagyon sok 
C épület lehet még egy városban is, és ezek teljesen különbözôk lehetnek – a „C” 
semmiféle hasonlóságra, azonosságra nem utal.   

A C-vitamin viszont egy vitaminféleség, a vitaminok egyik kü-
lön fajtája, és nem egy a sok egyforma vitamin közül; ugyanígy 
a G-immunglobulin egyfajta immunglobulin, vagy influenzaví-
rus C (influenzavírus-C), influenzavírusok egyik meghatározott 
fajtája. Az utóbbi esetben a betûjel tehát egy önálló valami – C-
vitamin – nevének része, tartozéka, és nem jelzô szerepû. Ezért 
nevezhetjük tartozékbetûnek.

A betûszókhoz kapcsolódó, kiegészítô betûk, számok lényegé-
ben a betûszók részét képezik, azok a betûszók által jelölt fo-
galmat, nevet stb. kiegészítik – pl. alegységeire, más formájára 
utalnak, vagyis a betûszók tartozékai. Hasonlóan a betûszók 
tartozékának tekinthetôk a kiegészítô magyarázók, értelmezôk. 
Ennek alapján nevezhetjük ezeket tartozékmagyarázóknak. 

Bármelyik formáról is legyen szó – betûjel, tartozékbetû –, a 
ki egé szítô betûnek csak ki/megjelölô értelme van, önálló jelen-
tése nincs; az ábécé egyik betûje. 

A betûjel, tartozékbetû nem tévesztendô össze az egybetûs be tû-
szó val; az utóbbinak önálló jelentése van, egy szónak, szószer-
kezetnek rövidített formája. Az egyszavas betûszók nem egy 
egyedi féleségre, hanem féleségcsoportra utalnak. Az a csoport, 
amelyiket jelölik, önálló, külön fajta, csak több alfajtája létezik. 
Az alfajtákat általában járulékos számokkal és/vagy betûkkel 
azonosítjuk (ld. lejjebb).

Betûjel
Az ábécé jelzôszerepû betûje; csoportosításra, osztályo-
zásra, valaminek a jelölésére használjuk.

Tartozékbetû
Az ábécé tartozékszerepû betûje; valami nevének része, 
tartozéka.

Egybetûs betûszó
Az ábécé önálló jelentésû betûje; egy szakszónak, kife-
jezésnek egyetlen betûvel helyettesített formája.

Ezek a meghatározások a helyesírási szabályzatban nem szerepelnek, nem 
hivatalosak; a szerzô meghatározásai.

Bôsze P
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PÉLDÁK 

A T-sejt egy külön sejtcsoport, a csecsemômirigybôl (thymusból; innen a 
„T”) származó limfociták csoportja, amelynek  több formája ismert (TH1-
sejtek, TH2-sejtek stb.). Az E-fehérje valamelyik vírus korán kifejezôdô 
génje (early gene; innen az „E”) által kódolt fehérje, amelynek hat vagy 
több eltérô változata lehet (E6-fehérje stb.).

A betûkhöz hasonlóan, a kiegészítô számok is lehetnek jel zô sze-
re pûek – ezek alapjában véve a sorszámok, betûjeleket ki egé szí-
tô számok (jelzôszámok), és lehetnek valami nevének részei, 
tartozékai (tartozékszámok).

PÉLDÁK 

C1 épület vagy B2 lépcsôház (jelzôszerepû), de: G2-szakasz ( a sejtmûködés G-
szakaszainak egyike), E2-gén (egy génnek a neve), p53 (egy fehérjének a neve) 
stb. (tartozékszámok)

Az ún. magyarázó, értelmezô kiegészítések (tartozékmagyarázók) 
lehetnek betûk, számok, írásjelek, rövidítések, sôt be tû szók is. 

PÉLDÁK 

M1(PUL) – tüdôáttétet jelent (M1 az áttét tényére, a PUL [pulmonalis] a helyére 
utaló rövidítés).

pN0(i+) – a nyirokcsomókban izolált daganatsejtek (az N0 azt jelenti, 
hogy a nyirokcsomóban szokásos szövettani vizsgálattal kimutatható át-
tét nincs, de különleges – pl. a mikroszkóppal nem látható elváltozások 
kimutatására alkalmas módszerekkel – elszórtan, izoláltan (i) néhány rák-
sejt a nyirokcsomóban elôfordul (i+).

N0(mol+)(sn) – két magyarázó kiegészítés: arra utal, hogy a nyirokcsomóban szö-
vettani vizsgálattal nem mutatható ki áttét (N0), de molekuláris biológiai módszerek-
kel (mol) felfedezhetô daganatsejtek (mol+), az (sn) pedig az ôrszemnyirokcsomót 
(sentinel node) jelöli. 

A JÁRULÉKOS BETÛK, SZÁMOK FOGALMA ÉS FORMÁI  A szakkifejezé-
sekben betûjelekkel jószerével nem találkozunk, kiegészítés-
ként tartozékbetûk, betûszók – egy- és többbetûsek is – és be-
tû szó sze rû en írt rövidítések, szóösszevonások fordulnak elô. 
Ezeket együtt járulékos betûknek nevezhetjük. A járulékos 
be tûk lehetnek latin és görög betûk, a járulékos számok pedig 
arab és római számok.

Nincs magyarázat arra, hogy mikor használunk kiegészítésként 
latin vagy görög betût, és miért választjuk az egyiket vagy a 
másikat. A járulékbetûk inkább szerkezeten belüli különbsége-
ket, a számok változatokat jelölnek, de erre sincs egységes sza-
bály. Azt is nehéz megmagyarázni, hogy egyes esetekben mi-
ért római, máskor pedig arab számokat írunk. Szabályozatlan 
az „index” szerinti írásmód is. Nevezetesen: egyes esetekben 
miért tesszük a kiegészítô számokat, betûket alsó vagy felsô 
indexbe.

1. Néhány szakmai elvi szempont: 
a) A római számokkal és az arab számokkal történô jelölés 
értelmezése között nincs különbség – vagyis mindegy, hogy 
melyiket írjuk. A római számok használatát csak a hagyomány 
ôrzi. A betûszavakkal egybeírva azonban zavarók. 

PÉLDÁK  

CIN 1 vagy CIN I (így is, úgy is írják, egyaránt érthetô); egybeírva: CIN1, illetve 
CINI (az utóbbi már zavaró; a nem hozzáértô „cini”-nek is olvashatja).

MHC (major histocompatibility complex), MHC I, MHC II (az egybeírt változat: 
MHCI megtévesztô, mert a nem szakember pl. „emhácéi”-nek olvashatja. 

ciklin D1, DNS-polimeráz I

b) Hasonlóan a görög betûknek és a latin betûknek jelölési ér-
telmezése azonos; jelölésérték szempontjából mindegy, hogy 
melyiket használjuk. 

PÉLDÁK 

TGF (tumor growth factor), TGFα, TGFß, TGFß1, a hagyomány szerint az 
alformák jelölésére a görög betût használjuk.

HbA (hemoglobin-A), HbA1, HbA1c stb., C hemoglobin variatio (SC-betegség), 
hemoglobin-C, HbC stb.

ß-thalassaemia, α-thalassaemia stb. 

c) Az indexbe tett járulékos betûk, számok értelme sem kü-
lönbözik, legfeljebb az írásmódot változatosabbá teszi, alkal-
manként a megértést könnyíti. Nem biztos azonban, hogy ez 
szerencsés, az egységes írásmód következetesebb, könnyebben 
kö vet hetô. 

PÉLDÁK 

G1-szakasz (a sejtmûködés egyik szakasza); „G1-szakasz”-ként is írjuk. 
Mindkettô elterjedt, egyformán érthetô. 

B12-vitamin, B12-vitamin; mindkettô érthetô.

TH1 vagy TH1 (a T-sejtek segítô [helper] formájának 1-es fajtája); mindkettô jól 
ér tel mezhetô. 

p21waf1 (WAF/waf = wild-type p53 activated fragment), p21WAF1, p21waf1, p21WAF1 stb. 
p21Cip1 (CIP/cip = [Cdk interacting protein], p21cip1, p21cip1, p21CIP1) stb.
p21WAF1/Cip1, p21WAF1/Cip1 stb.
p16INK4A (inhibit CDK), p16ink4A, p16INK4A stb.

Megjegyzés: ezek a kifejezések voltaképpen mindegyik írásformában értelmezhetôk, 
megérthetôk. Az indexbe tett változat esetleg jobban tagol, a különbség azonban 
nem meggyôzô. 

2. Nemzetközi egységesítési törekvések
Az angol nyelvû irodalomban uralkodó írásmód zûrzavarának 
rendezésére erôfeszítések történtek, történnek: például az em-
beri gének neveinek írásmódjáról szabályokat, elôírásokat 
már 1979-ben megfogalmazott a Human Gene Nomenclature 

A járulékos betûk a szakkifejezések fogalmát, alfajait/csoportjait, nevét meg-
határozó betûk, amelyek lehetnek tartozékbetûk, egy- vagy többbetûs be tû-
szók és betûszószerûen írt rövidítések vagy szóösszevonások. 

A kiegészítô betûk indexbe tétele csak akkor ajánlatos, ha az olvasást segíti.
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Committee (HGNC, Emberi Génnevezéktan Bizottság) (1). A 
szabályok az évek folyamán módosultak, bôvültek azzal a buz-
gó céllal, hogy az összes emberi gén nevét, írását meghatároz-
zák. Az International Human Genome Sequencing Consortium 
(5) szerint 26,000–40,000 emberi gén van, amelyekbôl sok 
még nem teljesen ismert; következésképpen nevük sem meg-
határozott.

A HGNC a gének elnevezésének, a nevek írásának alapelveit 
átfogóan, részletekbe menôen körvonalazta. Az elnevezés fôbb 
szempontjai: 

• A gének elnevezése az újabb és újabb vizsgálómódszerek és 
tanulmányok eredményei alapján módosulhat, ha az újonnan 
szerzett ismeretek alapján célszerûnek látszik – ne ragaszkod-
junk a korábbi, történelmi névhez. 

• Mindegyik tudományosan meghatározott és elfogadott gén-
nek külön, egyedi neve (symbol) legyen. 

• A név az adott gén leíró nevének rövid írásmódja (mozaiksza-
va) vagy rövidítése.

• ’G’-betû – mint a gén jele – a jelölésben ne szerepeljen.  
• A jelölés ne utaljon valamilyen fajra, pl. „H/h” az ember (hu-

mán) jele.
• A nevek ne hasonlítsanak már elfogadott rövidítésekhez, be tû-

szók hoz, pl. DNS, és nem szükséges, hogy a génre jellemzôket 
mind kifejezzék.

• A nevek legyenek mindig rövidek, hat leütésnél lehetôleg 
nem hosszabbak.

• A névben lehetôleg ne utaljunk a gén szöveti fajlagosságára, 
molekulasúlyára, illetve, hogy melyik kromoszómán helyez-
kedik el – ez azonban csak javaslat.

A génnevek írásmódjának irányelvei: 
• A génnév az adott gén rövid írásmódja vagy rövidítése.
• A génnevek csak latin nagybetûket és arab számokat tartal-

mazhatnak – ha a jelölésben korábban római számok vagy 
görög betûk voltak, váltsuk fel azokat arab számokkal, illetve 
latin betûkkel. 

MEGJEGYZÉS

A gének nevében szereplô görög elôtagokat latin nagybetûkre kell cserélni, és a 
jelölés végére tenni: például GLA (αGL helyett); galactosidase, alpha – ez le he-
tô vé teszi, hogy hasonló tulajdonságú gének az ábécésorrendben egymás mellett 
legyenek, és nem távol, pl. GLA, GLB  (az αGL, ßGL formában, ezek távol 
kerülnének egymástól). 

• A névben minden betût, számot egy sorba írunk – alsó és/
vagy felsô indexet nem használunk –; kivételt a C#orf# szim-
bólumok jelentenek. 

• Az elsô írásjel mindig nagybetû – nem szám –, a továbbiak 
már lehetnek betûk és/vagy számok

• A névben pontot ne tegyünk. 

Kivételt a HLA, immunglobulinok és a T-sejtreceptornak meg fe-
le lô gének jelentenek. Ezek írásmódját ugyanis korábban, más 
rendszerek elfogadott, elterjedt nevezéktárában határozták meg; 
azoktól eltérô írásmód keveredést, zavart okozna (WHO Noment-

clature Committee for Factors of the HLA System (9), IMGT/
HLA datebase (10), IMGT Nomenclature Committee (11)).

A fenti elvek nemzetközileg elfogadottak, egy-egy kiemelkedô 
szaklap – pl. a Lancet – a gének neveinek írását már ezek sze-
rint igényli.

A HGNC-elvek a magyar írásmódban lényegében alkalmazha-
tók, némi fenntartással: 

• A bizottság a római számok és a görög betûk kerülését azért 
javasolja, mert ezek az Egyesült Államokban nem terjedtek 
el; sokan azokat nem is ismerik. Mivel az arab és a római 
számok jelölésértelmezés szempontjából nem különböznek, 
egymással minden további nélkül felcserélhetôk; megôrzésük 
legfeljebb hagyománytiszteletbôl jön szóba.

• A görög betûk már nehezebben cserélhetôk fel a latinokkal, 
jóllehet jelentésértelmezésük egyforma. Ez egyértelmûen 
visszás, amikor a gén leíró nevében szerepel az alfa, béta 
stb., a görög betûk kiírt szavai. Például GLA = galactosidase 
alpha; az „A” betûvel az α nem jelölhetô. Az a javaslat azon-
ban, hogy a görög betû név elejérôl a végére kerüljön ésszerû, 
elsôsorban a nevezéktár ábécébesorolása miatt.  

• A génneveket jelölô betûk és számok egy sorba, pont és szóköz 
nélküli írása nemcsak a magyar orvosbiológiai irodalomban lé vô 
zûrzavart oldhatja meg, hanem a mozaikszók, rövidítések tolda-
lékolásának, összetételi tagok kapcsolásának nehézségeit is. 

• Az indexekbe a betûket, számokat többnyire hagyomány sze-
rint írjuk, jóllehet nem egységesen. A betûk/számok indexbe 
írása szükségtelen, ha a megértést nem segíti elô.

SZABVÁNY BETÛJELEK

AS  Antisense
AP   associated/accessory protein, társuló fehérje
BP  Binding protein, kötô fehérje
C Catalytic 
CL C terminal-like, C-végzôdésszerû 
CR  chromosome/critical region, kromoszóma: egy meghatározott rész
C#orf#  chromosome # open reading frame # kromoszóma: leolvasó keret
D or DC Domain containing 
FAM  family with sequence similarity, családtagok, akiknél bizonyos 

bázissorrend hasonló 
N or IN  Inhibitor, gátló
NL N terminal-like, N-végzôdésszerû
IP   interacting protein, kölcsönhatásos fehérje 
IT  Intronic transcript  
LG Ligand, jelvivô 
L  Like, szerû
LOH  loss of heterozygosity, heterozigótaság elvsztése 
MT or M Mitochondrial, mitokondriális
OS opposite strand, ellenszál
OT  overlapping transcript
P  Pseudogene, álgén
Q  quantitative trait, mennyiségi 
R  Receptor, jelfogó
RG  Regulator, szabályozó
@  gene cluster in chromosomal region, bizonyos kromoszómasza-

kasz génhalmaza 
# gene family, géncsalád

Bôsze P
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IRÁSMÓD  A nemzetközi egységesítési törekvések és a nyelvta-
ni fogalmak javasolt meghatározásai elômozdítják a járulékos 
be tûk, számok, magyarázatok írásának rendszerezését is. Az 
alábbiak csak törekvések, az írásforma végsô kialakításához az 
MTA Magyar Nyelvi Bizottságának állásfoglalása szükséges. 

1. A járulékos betûk, számok és magyarázók kapcsolása egy-
mással. Ezeket egymással mindig egybeírjuk, azaz szóköz és 
kötôjel nélkül, és egy sorba. A járulékos számok, betûjelek, 
magyarázók egymás közti kötôjelezése nem indokolt, nagyon 
zavaró lenne. 

2. A kiegészítô betûk/számok és a szavak, szakkifejezések kap-
csolatának írásmódja. 

JÁRULÉKOS BETÛK  Az elôzô részek magyarázó példái mutatják, 
hogy a kiegészítô betûket vagy kötôjellel kapcsoljuk a sza-
vakhoz, vagy szóközzel társítjuk, de egybe soha nem írjuk. 
Ha jel zô sze rû ek, vagyis betûjelek, különírjuk (C épület). A 
tartozékbetûk írását szabályozhatnánk úgy, hogy azokat kö tô jel-
lel kapcsoljuk. Ha a tartozékbetû szóösszetételi elôtag, a kö tô je-
les kapcsolás javarészt megvalósul; talán, mert a betûszókhoz 
– egy be tûs betûszó – hasonló szóösszetétel, jóllehet példánkban 
nem az. Nem így, amikor utótag. Ezekben a kötôjeles forma és 
a különírás is elôfordul, meglehetôsen szabályozatlanul.  

PÉLDÁK 

• ß-thalassaemia, hepatitisz A, hepatitisz-A, hepatitis A, hepatitis-A 
• hepatitis A vírus, hepatitis A-vírus, hepatitis-A vírus, hepatitis-A-vírus  
•  hepatitis A vírus fertôzés, hepatitis A-vírus fertôzés, hepatitis-A vírus fertôzés, 

hepatitis-A-vírus fertôzés, hepatitis A vírusfertôzés, hepatitis A-vírusfertôzés, 
hepatitis-A vírusfertôzés, hepatitis-A-vírusfertôzés, hepatitis A vírus-fertôzés, 
hepatitis A-vírus-fertôzés, hepatitis-A vírus-fertôzés, hepatitis-A-vírus-fertôzés   

• hepatitis B, hepatitis C, hepatitis-B, hepatitis-C stb. 

Megjegyzés: A példákban látható írásformákra az irodalom tallózásakor bukkan-
tam; az egyetemi tankönyvek is különbözôképpen írják.  

a) a hepatitis szó májgyulladást jelent, az „A”, „B” stb. betûkkel jelzett májgyul-
ladásfajta a májgyulladások (a hepatitisek) egyik, önálló formája (nem a sok 
azonos formájú májgyulladás egyike). Értelmezése tehát némileg más, mint a 
szóösszetételi elôtagként álló betûjeleké: az utótag „A” nem az összes májgyul-
ladást, mint csoportot, jelöli, hanem egy csoportnak egy „alfaját”. Az „A” tehát 

– a fenti meghatározás értelmében – itt tartozékbetûnek számít.
b) a hepatitis szó (májgyulladás) a szótárban csak ebben a formában található, „he-

patitisz” – magyarosan írt – változat nem szerepel.  
c) A hepatitis A és a hepatitis-A írásmód egyformán jól értelmezhetô, bár az utóbbi 

egyértelmûbbé teszi az összetartozást. Szaknyelvi döntés, hogy melyiket válasz-
szuk. Az orvosi szótárban hepatitis B és hepatitis B-antigén alakok találhatók.

d) Toldalékolás: hepatitis A-ban (betegedett meg), hepatitis-A-ban (betegedett 
meg) – az utóbbiban két kötôjel fordul elô. 

e) További szókapcsolatok írásának lehetôségei: 

Hepatitis A → hepatitis A-vírus, hepatitis A-fertôzés 

 Megjegyzés: Ebben a formában a szóösszetételi utótagot – a toldalékok kapcso-
lásával megegyezôen – kötôjellel kapcsoljuk. Helyesírásilag nehezen elfogadha-

tó, hiszen a többtagú (szóköztartalmú), idegenesen írt szavakhoz a szóösszetételi 
utótagot különírva társítjuk. A hepatitis A lényegében szóköztartalmú, idegen 
írásmódú szóként értelmezhetô. A különírás akkor is szerencsés, ha a hepati-
tist magyarul írjuk: májgyulladás A fertôzés, jóllehet útbaigazítást a helyesírási 
szabályzat nem ad. 

 További szóösszetételi utótag kapcsolódásakor nyelvtanilag két lehetôség van: 
hepatitis A-vírusfertôzés (a vírusfertôzést egyetlen szóösszetételi utótagnak te-
kintem, mintha nem a vírus + fertôzést, hanem eleve a vírusfertôzést kapcsol-
nám), illetve a hepatitis A-vírus fertôzés (az utótagot eleve kötôjelet tartalmazó 
idegenesen írt szókapcsolathoz csatolom).

Hepatitis-A → hepatitis-A vírus, hepatitis-A fertôzés, ß-thalassaemia kezelés stb. 

 Magyarázat: Ha egy idegenesen írt, nem egybeírható szó eleve tartalmaz egy 
kötôjelet, a szóösszetételi utótagot célszerû különírni. 

 Nehezebben alakíthatunk ki álláspontot, például, ha a hepatitis-A szószerke-
zetben a magyar megfelelôt használjuk: májgyulladás-A. Az Osiris-helyesírás 
szerint a kötôjellel kapcsolt járulékos betûs szavakhoz az újabb összetételi utó-
tagot is kötôjellel kapcsoljuk: A-vitamin-hiány, X-kromoszóma-rendellenesség 
stb. Igaz, ezekben a példákban a járulékos betû elôtag, de – feltételezhetôen – a 
szabály akkor is érvényes, ha a kötôjeles szerkezet a járulékos betûvel fejezôdik 
be: májgyulladás-A-kezelés. Az újabb összetételi tag kötôjelezésével szemben 
fenntartásokat fogalmazhatunk meg:

 
a) nem következetes, hogy egyazon szerkezetet magyarosan másként írunk, 

mint idegenes írásmóddal (hepatitis-A vírus, májgyulladás-A-vírus), 
b) fonák, sok kötôjeles hosszú szavak keletkeznek (X-kromoszóma-rendelle-

nesség), 
c)  a kötôjellel csatolt utótag sokszor egybeírható lenne az elôtte lévô szóval, a 

kötôjelezés szóösszetételi szempontból nem indokolt (A-vitaminhiány, és 
nem A-vitamin-hiány), 

d) további szóösszetételi utótag kapcsolódásakor nyelvtanilag a hepatitis-A ví-
rus fertôzés látszik a legelfogadhatóbbnak; a májgyulladás-A-vírus-fertôzés 
írásforma ijesztô. Hasonlóan, különírással a sok kötôjel, pl. a T-sejt-receptor-
αß-antigén szóban is elkerülhetô: T-sejt receptor αß-antigén, ami hiánytala-
nul érthetô.

A hepatitis példái is azt sugallják, hogy az egységesítés égetôen 
szükséges. A két alapforma (hepatitis-A, hepatitis A) írásmódja 
egyaránt elfogadható – a további utótagok kapcsolásával együtt –, 
a hepatitis-A változat azonban az egybetartozást jobban kifejezi; 
árnyoldala, hogy toldalékolva két kötôjelet tartalmaz. Nehezen 
indokolható viszont, hogy amikor az elôtagi tar to zék be tût kö tô-
jel lel kapcsoljuk, miért ne társítanánk az utótag tar to zék be tût is 
kö tô jel lel. Ennek értelmében a hepatitis-A írásmód javasolható.

JÁRULÉKOS SZÁMOK  A járulékos számokat a szakszavakhoz kö tô-
jel lel kapcsoljuk, függetlenül attól, hogy a szakszó elôtt vagy 
után állnak. 

PÉLDÁK 

polimeráz-I, 5-fluorouracil, 5-fluoruracil kezelés, polimeráz-I meghatározás stb. 

Megjegyzés: A további szóösszetételi utótagokat célszerû különírni, jóllehet az 
írásmód egyértelmûen nem szabályozott.

JÁRULÉKOS BETÛK + SZÁMOK  A járulékos betûket a számokkal min-
dig egybeírjuk. A járulékos betû és szám együttest kötôjellel 
kapcsoljuk a szóösszetételi elô- vagy utótaghoz.  

PÉLDÁK 

M1-csoport, N0-állapot, T3-lehetôség, C1–C3-besorolás, R2-csoport, ciklin-A2, 

Ha az idegen írásmódú, tartozékbetûs szakszó eleve kötôjelet tartalmaz, a 
szóösszetételi utótagot különírjuk.
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C5-konvertáz stb.

Megjegyzés: A további szóösszetételi utótagokat – a járulékos számokhoz hason-
lóan – javasolt különírni.

3. A kiegészítô betûk/számok, magyarázók és a betûszók kap-
csolatának írásmódja 

A szaktudományokban a betûszókhoz írt számok és a kiegészítô 
latin és/vagy görög betûk írására a következô szabályok java-
solhatók – ezekre a szabályokra nincs akadémiai állásfoglalás. 

JÁRULÉKOS BETÛK  A kiegészítô betûket a betûszóhoz közvetlenül 
kapcsoljuk, függetlenül attól, hogy elôtte vagy utána állnak. 
Ezeket csaknem mindig kisbetûvel írjuk; kivéve a nagy tar to-
zék be tût tartalmazó megnevezésekbôl képzôdött betûszókat. 

PÉLDÁK 

pTNM (patológiai, vagyis szövettani vizsgálattal meghatározott TNM-besorolás), 
pN, pTx (az x azt jelenti, hogy nem meghatározható), mRNS (messenger, hírvivô 
RNS), de: IgA (immunglobulin-A) – az IgA tulajdonképpen az immunglobulin-A 
betûszava, és nem egy betûszó (Ig) kiegészítése egy betûvel.  

TGF (tumor growth factor), TGFα, TGFß-t, TGFß-val stb. Elterjedt még a TGF-α, 
TGF-α-t, TGF-α-val írásmód; a különírt változattal csak hébe-hóba találkozunk 
(TGF α, TGF α-t stb.).

JÁRULÉKOS SZÁMOK  A kiegészítô számokat közvetlenül írjuk a be-
tû szókhoz. 

PÉLDÁK 

TNM2; ennek egyes összetevôit külön-külön is használjuk (a többbetûs betûszóból 
egybetûs betûszavak keletkeznek); így M1, T2 vagy N0, stb.

CIN (cervicalis intraepithelialis neoplasia). Három fokozata ismert, amelye-
ket eltérôen jelölnek:  CIN I, CIN II stb. vagy CIN 1, CIN 2 stb. vagy CIN1, 
CIN2 stb. A római szám írását elméletileg indokolhatja, hogy a stádiumbe-
osztásoknál – tehát a fokozatok jelölésére – római számokat használunk (ld. 
lejjebb). A szabály szerint azonban a betûszót a kiegészítô számmal egybe-
írjuk, és mivel a tudományos betûszó nagybetûkbôl áll, a római szám csato-
lása zavaró lehet (pl. nagy „í”-betûnek tünhet; CINI ). Ezért szemléltetôbb a 
CIN1, CIN2 stb. írásmód.

HPV16 (humán papillomavírus 16); háromféle formában is megtalálható az 
irodalomban: egybeírva (HPV16), szóközzel (HPV 16) vagy kötôjelezve 
(HPV-16). Az utóbbi a legkevésbé szerencsés, mert megnehezíti a tolda-
lékolások, szóösszetételek olvasását (HPV-16-ot, HPV-16-fertôzés). A szó-
közzel történô írás is zavaró lehet (HPV 16-ot, HPV 16 fertôzés – a szó-
összetételi kapcsolatban a különírás látszik a legjobb megoldásnak, mert a 
HPV 16-fertôzés írásforma kicsit feje tetejére állított). Egybeírásnál minden 
egyszerûsödik (HPV16-ot, HPV16-fertôzés). 

MHC (major histocompatibility complex), MHC II. osztályú, MHC II molekulák 
stb., MHC-I, MHC-I-molekulák, MHC-I-osztályú antigének stb., MHCI osztályú, 
MHCII géntermék stb. (az utóbbiak megtévesztôk; nem szakembernek pl. az „I” 

„i”-ként értelmezhetô). 

E6-fehérje, E6-feréjét, E6-fehérje-képzôdés (a helyesírás szempontjából ez a helyes 
írásmód, de értelmezhetjük úgy is, hogy a tartozékszámmal ellátott betûszóhoz a 
fehérjeképzôdés szó fûzôdik, akkor az E6-fehérjeképzôdés a megfelelô forma).  

CSF (colony stimulating factor), CSF-1, M-CSF (macrophage colony stimulating 
factor, makrofágkolónia-stimuláló faktor), M-CSF-1. Nehéz értelmezni a kötôjelek 
használatát, mert a CSF1 és az M-CSF1 is egyértelmû.

Megjegyzés: Az M-CSF, M-CSF1 betûszókban már jogosult a kötôjel használata, 
mert egy egybetûs betûszót másik betûszóval kapcsolunk össze.

MEGJEGYZÉS

A tartozékszámokkal párosított betûszó-összetételek betûszó/tartozékszám tagját, 
ha a szövegkörnyezet alapján értelmezhetô, önállóan, a szóösszetételi tag nélkül 
is írhatjuk. 

PÉLDA 

A HPV16 sok E6-fehérjét képez, aminek jelentôsége van a rákos átalakulásban. Ez-
zel ellentétben a nem rákkeltô HPV-k sokkal kevesebb E6-ot termelnek. 

Megjegyzés: szabatosan fogalmazva: E6-fehérjét. A mondat azonban a „fehérje” 
szó kiírása nélkül is teljesen érthetô, és nyelvileg is helyes. Az önálló használat 
tulajdonképpen további egyszerûsítés.  

JÁRULÉKOS BETÛK + SZÁMOK  Gyakori, hogy a betûszóhoz tar to zék be-
tû és tartozékszám is kapcsolódik. Ilyenkor is a fentiek szelle-
mében járunk el, és mindent egybeírunk: 

PÉLDÁK 

pT2, pN1(mi) – ebben a példában járulékos kiegészítés is fûzôdik a tar to-
zé kolt betûszóhoz, aminek jelentése: mikroszkopikus, vagyis a nyirokcso-
móáttét szabad szemmel nem, csak a mikroszkóppal fedezhetô fel: N3a stb. 

αCD3 – CD (clusters of differentiation, sejtfelszíni fehérjék ellenanyagok szerinti 
osztályozása), a „3” a 3-as fajtájú CD-t jelenti, az „α” pedig  „anti” értelemben; 
példánkban a CD3 elleni antitestet jelenti. 

A szóösszetételi elô- és utótagokat a tartozékbetûkkel és/vagy tar-
tozékszámokkal kiegészített betûszókhoz is kötôjellel fûz zük: 

PÉLDÁK 

pT2-csoport, yT2N0M1-besorolásba tartozik, pT4-kategória, vírus-mRNS.

ßDNS-polimeráz (ezt írják ß-DNS-polimeráz formában is, ami csak növeli a kö tô je-
lek számát – kettôs kötôjelezés nem segíti a megértést, olvasást).

Megjegyzés: A HGNC javaslata alapján szerencsésebb lenne DNSß-polimeráz, ami 
sokkal értelmezhetôbb is, mert a „ß” nem a DNS-re, hanem a polimerázra vonat-
kozik.   

p53-faktor, de: p53 átíródási faktor (jelzôs betûszó-összetétel) 

TOVÁBBI BETÛSZÓ- ÉS SZÓÖSSZETÉTELEK  Ha egy betûszó – számmal/
be tû vel is kiegészülve – kapcsolódik egy – kiegészített vagy 
anélküli – betûszó-összetétellel, mert együvé tartoznak, a kö tô-
je le zés javasolható. Erre azonban nincs szabály. 

PÉLDÁK 

HPV + E6-fehérje → HPV-E6-fehérje, HPV16 + E6-fehérje → HPV16-E6-fehér-
je, HPV + E-fehérje → HPV-E-fehérje. Kettôs kötôjelezésnél szóba jön a hosszú 
kö tô jel használata (HPV–E6-fehérje, HPV16–E6-fehérje stb.), ez azonban nem 
szabály.   

Megjegyzés: Ha a HPV 16 formát írjuk (szóköz), a nagykötôjelet muszáj 
szóközzel kapcsolni: HPV 16 – E6-fehérje.  

Az írásmód mindig az olvasás igényét fejezi ki. 

Bôsze P
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Elôfordul azonban az egybeírás is. 

PÉLDA 

HBcAg (HB = hepatitis-B, cAg = core-antigén) vagy HBeAg (hepatitis-B e-antigén, 
eAg), anti-HBeAg (a hepatitis-B vírus e-antigénjének antiteste, ellenanyaga). 

A további szóösszetételi tagokat újabb kötôjellel kapcsoljuk: 

PÉLDÁK 

vírus-mRNS-vizsgálat, ßDNS-polimeráz-vizsgálat (a ß-DNS-polimeráz-vizsgálat 
formában már három kötôjel szerepel; felesleges, célszerûbb más szerkezettel el-
kerülni: ß-DNS-polimeráz vizsgálata vagy ßDNS-polimeráz vizsgálata), T-sejt-re-
ceptor-αß-antigén stb.  

JÁRULÉKOS MAGYARÁZÓK (TARTOZÉKMAGYARÁZÓK)  A betûszókhoz – a 
járulékos betûkkel és/vagy számokkal kiegészítettekhez is – já-
rulékos magyarázók, értelmezôk (tartozékmagyarázók) is fû zôd-
het nek. Ezeket az egybeírt szerkezetekkel mindig egybeírjuk, 
gyakran zárójelben írva kapcsoljuk közvetlenül, tehát szóköz 
nélkül. A zárójel használatát általában a hagyomány indokolja; 
a jelölés anélkül is érthetô.  

PÉLDÁK 

pT2(2), pT2(m), pN0(í+), pN1(mol+), M1(PUL).  

A szóösszetételi tagokat ezekben az esetekben is kötôjellel fûzzük: pN1(mol+)-
csoport – csak molekuláris vizsgálattal pozitív nyirokcsomó,  pT2(2)-besorolásba 
tartozik stb.

CDw90 – a 90-es CD-antigén, amelynek azonosítása még nem teljes; a „w” (work 
shop) azt jelenti, hogy még dolgoznak a végsô meghatározáson.  

CD8+ T-sejtek – CD8-as felszíni fehérjét hordozó T-sejtek, CD4- T-sejt – 
olyan T-sejt, amelynek nincs CD4 sejtfelszíni fehérjéje („-„ = mínusz). Ezek-
ben a példákban a két jelzett betûszó összekapcsolása kötôjellel zavaró lenne.  

MEGJEGYZÉS

Ha két betûszóval alkotott különbözô szóösszetételnek az utótagja egyforma, a har-
madik mozgószabály érvényesülhet, akkor is, ha azokhoz járulékos betûk/számok, 
magyarázók kapcsolódnak. 

PÉLDÁK 

BRCA1-gén, BRCA2-gén   BRCA1/BRCA2 gén, BRCA1-BRCA2 gén, de 
írhatjuk a mozgószabály nélkül is: BRCA1- és 
BRCA2-gén, a BRCA1- és a BRCA2-gének,   

E6-fehérje, E7-fehérje  E6/E7 fehérje, E6-E7 fehérjék, de: E6- és E7-fehér-
je, E6- vagy E7-fehérje, E6- és E7-fehérjék. 

4. A kiegészítô betûk/számok és a rövidítések kapcsolatának 
írásmódja

A járulékos számok, betûk, magyarázók és a rövidítések társí-
tása eléggé szabályozatlan; írásgyakorlatuk a hazai és a nem-
zetközi irodalomban is meglehetôsen szerteágazó. 

A következô elvek célszerûnek és helyesírásilag is megalapo-
zottnak látszanak: 

a) A szabályosan írt – ponttal befejezett – rövidítésekhez a já-
rulékos számokat és betûket is kötôjellel kell kapcsolni. Több 
szám és/vagy betûjel kapcsolódása esetén, azokat egybeírjuk, 
és így kapcsoljuk kötôjellel a rövidítéshez. 

MEGJEGYZÉS

A stádium szó írásgyakorlata a legkevésbé sem egységes. Elfogadott rövidítése az 
„st”, amelyet írnak „st”., „St”., „st” és St formájában is, de nagyritkán az ST írásmód 
is elôfordul. Ha rövidítésnek fogjuk fel, akkor az st. a szabályos forma, mert egy 
önálló közszó (jövevényszó) rövidítésérôl van szó. Gyakran találkozunk azonban a 
pont nélküli változattal: „st”, amikor inkább betûszónak foghatjuk fel. Ha tudomá-
nyos betûszónak véljük, az „ST” írásforma tûnik helyesebbnek. Tovább bonyolítja 
a helyzetet, hogy a daganatok stádiumainak fokozatai vannak, amelyeket római 
számokkal jelölünk, rendszerint I-tôl IV-ig: I. stádium stb. Ennek írásgyakorlata 
ugyancsak változatos: stI, st I, st. I, St I, St.I stb. Ha az „st” rövidítés: st.-I a sza-
bályos írásmód, ha betûszó: STI a nyelvtanilag helyes. A stádiumoknak azonban 
alcsoportjaik is vannak: Ia, IA, IA1, Ia1, IIb, IIB, IIB2, IIb2, st Ib2 stb. Eltérô az 
írásmód akkor is, amikor a stádium szót kiírjuk: I. stádium, Ia stádium, IIB2 stádi-
umban stb. A betûzô írásmódot (esté) nem alkalmazzuk.

A fentiek alapján a szerzô, olvasó teljesen tanácstalan lehet; 
nem tudja, hogy melyik változatot válassza. Az írásmódra aka-
démiai állásfoglalás nem ismert, az általános helyesírási szabá-
lyok alapján a következôt javasolhatjuk: 

Miután az st a stádium szakszó nemzetközileg, általánosan 
– nem alkalmilag – használt rövidítése, jelszerû rövidítésnek 
tekinthetô, ezért utána pontot nem teszünk. Kisbetûvel írjuk, 
mert nem tulajdonnév; tudományos közszó. Nincs olyan nyelv-
tani szabályt, amely szerint a tudományos közszói rövidítések 
– a betûszókhoz hasonlóan – nagybetûvel írandók. 

A jelszerû rövidítésekhez a járulékos számokat, betûket köz-
vetlenül kapcsoljuk (pl. O2), a római számokkal azonban ez 
nem lehetséges, mert zavaró lenne. Helyette a legegyszerûbb 
nyelvtani megoldás, a szóközzel írás ajánlható: st I, st IV, st 
Ia, st IIb stb. 

A járulékos számok általában arab számok, nem ritka azonban a 
római számok használata sem. Jelen példában a római számok 
használatát tagoló szerepük indokolja. Ha egy szerkezetben 
már szerepel római szám és további kiegészítô szám is szüksé-
ges, azokat mindig arab számmal írjuk: st Ib2, st Ia1 stb.

MEGJEGYZÉS

Ha a rövidítést tartalmazó különírt szerkezet szóösszetételi utótagot kap, a külön-
írás a legalkalmasabb. A kötôjelezés fonák lenne. Hivatalos helyesírási szabály 
azonban nincs.  

PÉLDÁK 

st Ib2 méhnyakrák, st Ib2 cervicalis carcinoma (az st Ib2-méhnyakrák, illetve az st 
Ib2-cervicalis carcinoma nem szerencsés szerkezet) stb.  

Ha a rövidítendô szakszóban kötôjel van, azt a rövidítésben is 
célszerû megtartani: Con-A (convalen-A) stb.

b) Semmi nem indokolja, hogy a betûszók mintájára írt rövidí-
tésekhez – jelszerû rövidítések – a kiegészítô számokat és/vagy 
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betûket – ugyanúgy, mint a betûszóknál – ne közvetlenül, egy-
beírva kapcsoljuk. Ily módon elkerülhetô az azonos írásképû, 
de különbözô származású betûszók/rövidítések nem egységes 
írásgyakorlata.   

5. A kiegészítô betûk/számok és a szóösszevonások kapcsola-
tának írásmódja

A szóösszevonások az orvosi irodalomban nem terjedtek el. 
Azokat, hasonlóan a betûszókhoz, általában nagybetûvel írjuk, 
ennek megfelelôen a kiegészítô betûk, számok írása is a be tû-
szók nál ismertetetteknek megfelelô. 

PÉLDÁK 

INK (inhibit CDK), p16INK4A (CDK4A-t gátló p16-os fehérje); ebben a példában a 
tartozék-szóösszevonás (INK4A) felsô indexben talán átláthatóbb: p16INK4A

INFα (interferon-α), ßINF ( ß-interferon) 

COX2 (cyclooxygenase-2), gyakran cox-2 vagy COX-2 formában is írják; anti-
COX-2-ellenanyag formánál az anti-COX2-ellenanyag tetszetôsebb: kevesebb a 
kötôjel. 

ÖSSZEGEZÉS  A járulékos betûk, számok és magyarázók nem ra-
gok, nem jelek, vagyis nem toldalékok. Ezeket egymással min-
dig egybe- – szóköz, kötôjel nélkül – és egy sorba írjuk.   

A járulékos betûk/számok, magyarázók és a szakszavak, moza-
ikszók, rövidítések kapcsolásának írásmódja meglehetôsen sza-
bályozatlan, a jelentôs nemzetközi egységesítési erôfeszítések 
ellenére. A fentiek csak iránymutatók, és együttgondolkozás-
ra sarkallnak. Egyértelmû helyesírási szabályoknak jócskán 
híjával vagyunk, leginkább az Osiris-helyesírásban találunk 
kapaszkodókat. Hivatalos álláspontot mindazonáltal nem fo-
galmaztak meg. A kérdés áttekintése során körvonalazott és 
javasolt írásmódszabályok az MTA Magyar Nyelvi Bizottsá-
gának jóváhagyása nélkül nem tekinthetôk elôírásosnak. A be-
adványt jelenleg készítjük elô, és hamarosan az MTA Magyar 
Nyelvi Bizottságához juttatjuk elbírálásra, jóváhagyásra. Az 
olvasó a továbbiakról a Magyar Orvosi Nyelv címû folyóirat 
honlapjáról (www.orvosinyelv.hu) tájékozódhat. 

FÔNÉVI JELZÔK  A fônévi jelzôs kapcsolatok minôségjelzôs 
szerkezetek, „milyen” kérdésre válaszolnak, és többnyire 
fog lal kozást, kort, nemet, csoportot, minôséget, szakmákat, 
hó na po kat, napokat és fajtákat jelölnek. Ismeretük, külön tár-
gyalásuk azért szükséges, mert könnyen összetéveszthetôk a je-
len tés tö mö rí tô és birtokos szerkezetekkel; azoktól – különösen 
a szaknyelvekben – sokszor nehezen különíthetôk el.

IRÁSMÓD  A fônévi jelzôs szerkezet általában különírjuk, kivé-
telt a fajtajelölô szerkezetek jelentenek. 

PÉLDÁK 

•    Foglakozás:  belgyógyász barátunk, sebész társam, orvos szakértô, vendég orvos 
•    Kor:  gyermek király

•    Csoport:  katona ôrnagy, mérnök úr, tanár bácsi, tanító néni stb.  
•    Minôség:  rongy ember, bitang alak, zsivány gyerek
•    Szakmák:  biológia szak, történelem tanszék 
•    Hónap, nap:   hétfô reggel, csütörtök estére (hazamehet), március havi (mûtéti 

terv), kedd reggeli (gyógyszeradag), péntek esti stb.  
•    Egyéb:  A-vitamin hiány, téglalap alakú (az alakja téglalap), ív alakú met-

szés, rokon nyelv, betû és szám együttes, elôtag tartozékbetû

de: 

•    Fajtajelölôk:   fiúgyermek, diáklány, sebészorvos (egy fajta orvos), fenyôfa, 
akác er dô stb.

•    Nem:   férfi beteg (de: férfosztály – nem az osztály férfi, hanem az osztá-
lyon férfiak fekszenek), nô orvos (az orvos egy nô, de: nôorvos – 
nôgyógyászattal foglalkozó orvos, aki lehet férfi és nô is), férfi 
beteghordó (a beteghordó férfi, de: férfbeteg-hordó – aki csak 
férfi betegeket hord, fiú ágon öröklôdik, férfi nemi hormon (de: 
férfhormon – nem a hormon férfi)  férfinépesség (kizárólag férfi-
akból álló népesség)

Külön csoportot képeznek az anyagnevek, anyagnévi jelzôs 
kapcsolatok – az elôtag azt jelöli, hogy az utótag milyen anyag-
ból készült –; írásmódjuknál az ún. „1 + 1 / 2 + 1 / 1 + 2” sza-
bály érvényesül: ha a szókapcsolat mindkét tagja egyszerû szó, 
egybeírjuk, ha bármelyik összetett szó vagy különírt szókap-
csolat, különírjuk. 

PÉLDÁK 

•  1 + 1 fémkapocs (sebzések egyesítésére), gumikesztyû, platinatégely, gézdu-
gasz stb.  

•  2 + 1 vasbeton gerenda (az elsô tag összetett szó), tiszta pamut géz (az elsô tag 
különírt szókapcsolat)

•  1 + 2 gumi hüvelygyûrû (a második tag összetett szó), bronz lovas szobor (a 
második tag különírt szókapcsolat), acél érfogó, acél mûtéti érfogó stb.

A fônévi jelzôket alkalmasint egyszerûen nyomatékosításra 
használjuk (kutya hideg, csuda jó; kivétel: csodaszép [hagyo-
mány szerint írjuk egybe]).

MEGJEGYZÉS

Nem minôségjelzôs kapcsolat, mégis fônévi jelzônek tekinthetôk a fônévi mennyi-
ség jelzôk. A fônévi mennyiségjelzôs kapcsolatokat mindig különírjuk (tenger pusz-
taság, egy csomó tampon, két doboz gyógyszer, tíz deka bórsav, fél liter folyadék, 
egy csapat lány stb.). 

A MÉRTÉKEGYSÉGEK ÍRÁSA  A hosszméretet, magasságot, súlyt 
és térfogatot méterrendszerû egységekben (méter, kilogramm, 
liter vagy ezek tizedes egységei) adjuk meg. A hômérséklet 
jelölésére Celsius fokot (°C) használunk, a vérnyomást higany-
milliméterben (Hgmm) fejezzük ki. A vérkép, vérkémiai vizs-
gálatok eredményeit méterrendszerû SI-egységekben írjuk. Az 
SI-egységek mellett a szerkesztôk az értékeket hagyományos 
egységekben kifejezve is kérhetik.

AZ ÚN. „1 + 1 / 2 + 1 / 1 + 2” SZABÁLY

Ha egy szókapcsolat mindkét tagja egyszerû szó (1 + 1), a két szót egybeírjuk, 
de amikor az elôtag (2 + 1) vagy az utótag (1 + 2) összetett szó vagy különírt 
szókapcsolat, a különírást választjuk.

Bôsze P
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A „MOSTOHA” NAGYKÖTÔJELEK  A kötôjelek alkalmazását a 
Ma gyar helyesírás szabályai 11. kiadása (1) részletesen, pon-
tokba szedve meghatározza, ismertetésük felesleges. A szavak 
és szórészek közötti kötôjelek használata írásgyakorlatunk 
mindennapi részét képezi, nem így a nagykötôjeleké, jóllehet 
a helyesírási szabályzat azok helyét is elôírja. Általánosságban 
elmondható: a szavak összekapcsolásának írásmódjában lénye-
gében az egyszerûsítésre törekszünk: a különírás a leg egy sze-
rûbb írásforma, ennél jelöltebb a teljes egybeírás, a kötôjelek 
használata már bonyolultabb, a nagykötôjelek igénybevétele 
pedig legerôteljesebb jelöltséggel bír. Ennek ellenére – az or-
vosi irodalomban is – szükségesek, alkalmazásuk a következô 
esetekben indokolt: 

1. Két vagy több nép (nyelv) – és szakpárok* – nevének alkal-
mi kapcsolatát nagykötôjellel érzékeltetjük (2). Két vagy több 
nép (nyelv) nevének állandó kapcsolatát kiskötôjel jelöli. Az 
ilyen alakulatok után – függetlenül, hogy alkalmi vagy állandó 
kapcsolatot fejezünk ki – a toldalékot közvetlenül kapcsoljuk, 
az utótagokat azonban különírjuk.

PÉLDÁK
angol–magyar szótár (fordítás, nevezéktan stb.), Magyar–Olasz Nôgyógyász 
Társaság, 

angol–magyart, holland–franciás stb.
de: Német-római Császárság (állandó kapcsolat) 

orvos–biológia szakon (alkalmi kapcsolat), ének-zene–magyar szak (az ének-zene 
mellérendelô összetett szó, amelyhez a magyar alkalmilag társul) stb.

 *  Megjegyzés: a szakpárok közötti nagykötôjelezést a helyesírási szabályzat nem tár-
gyalja, ez az írásgyakorlat azonban terjed, elfogadott (Laczkó, személyes közlés). 

2. Két vagy több tulajdonnév alkalmi kapcsolatát szintén nagy-
kö tô jel lel jelezzük, a toldalékot közvetlenül, az újabb utótagot 
kis kö tô jellel csatoljuk, mivel azok a megnevezés szerves részét 
képezik, nem alkalmi kapcsolatok. Ha a tulajdonnév nem sze-
mélynév, ez a szerkezet a közt/között vagy közti névutós alaku-
latnak felel meg (2). 

PÉLDÁK
•  Személynevek alkalmi kapcsolata: Czuczor–Fogarasi-szótár (Czuczor Gergely- 

és Fogarasi János-féle szótár), Nagy–Szabó (szerkesztôk), Schönlein–Henoch-
purpura, Michelson–Lynch-szindróma (az utótag – szindróma – a megnevezés 
szerves része) 

 Megjegyzés: A nagykötôjellel kapcsolt személynevek külön személyeket jelölnek 
(az összetett vezetékneveket kiskötôjellel kapcsoljuk: Szent-Györgyi Albert – egy 
személy). Jól érzékelteti az állandó és alkalmi kapcsolat jelölését a Szent-Györ-
gyi–Krebs-ciklus példa. 

• Egyéb tulajdonnevek alkalmi kapcsolata: Debrecen–Ferencváros-mérkôzés (Deb-
recen és a Ferencváros közti mérkôzés), Debrecen–Ferencvárost (ti. mérkôzést), 
Budapest–Pécs-gyorsvonat, Budapest–Pécs (Budapesttôl Pécsig, Budapest és 
Pécs közötti távolság), budapest–pécsi stb. 

 Megjegyzés: Budapest–Pécs-távolság (Budapest és a Pécs közti távolság) stb. 
példa a harmadik ponthoz is sorolható, mert valamitôl valameddig pontos vi-
szonyt is kifejez.   

3. Ha a számmal vagy betûvel írt számoknál a valamitôl vala-
meddig viszonyt pontosan határozzuk meg, nagykötôjelet írunk. 
Nem körülbelül ettôl eddig, hanem kizárólagosan, pontosan 
ettôl eddig. A toldalékot a szóval írt elô- és utótaghoz is közvet-
lenül csatlakoztatjuk, az újabb utótagot azonban különírjuk.

PÉLDÁK
11.00–11.45 (az elôadás pontosan 11 órától 11 óra 45 percig tart, nem hoz zá ve tô le-
ge sen 11.00 és 11.45 között; az utóbbinál rövid kötôjelet írunk: 11.00-11.45),

112–113. oldalon (csak ott, máshol nem; a vonatkozó terjedelem a 112. oldal ele jé-
tôl a 113. oldal végéig terjed)

Második–harmadik évfolyamban (kizárólag a második és a harmadik évfolyamban 
tanulják, a többiben nem; úgy is fogalmazhatunk, hogy a második évfolyam elejétôl 
a harmadik évfolyam végéig. Ha a második és a harmadik évfolyamban tanulják, 
de pl. az ötödikben is szó kerül róla, a viszonyt rövid kötôjellel jelöljük: második-
harmadik évfolyamban), második–harmadikban, másodikban– harmadikban stb.

KIEGÉSZÍTÉS  Az utóbbi idôben – fôképpen a szaknyelvekben – 
terjed a fogalmak kapcsolatát jelzô viszonyban a nagykötôjel 
használata (ok–okozati viszony, kockázat–haszon elemzés) (2). 
Talán azért, mert ezekben a tól-ig kapcsolat, illetve a közt/közti 
viszony sejthetô. Közszavaknál, szakszavaknál ilyenkor a kis-
kö tô je les forma szerencsésebb (ok-okozati viszony, kockázat-
haszon elemzés). 

MEGJEGYZÉS

Az utolsó példában (kockázat-haszon elemzés) valójában a harmadik mozgósza-
bályt alkalmazzuk: a kockázatelemzés, haszonelemzés helyett a sokkal egyszerûbb 
írásmódot választjuk. Az ok-okozati viszony jelzôs szerkezet; a nagykötôjel már 
csak ezért sem indokolt. Ezzel szemben az ok-okozat viszony szerkezet a harmadik 
mozgószabálynak felel meg.   

4. „Nagykötôjelet használunk géptípusok stb. betû- vagy szó- és 
számjelzése között” (1). Ezekhez a toldalékot mindig kötôjellel 
kapcsoljuk (B–52-es, Apolló–11 stb.)  

MEGJEGYZÉS

A fogalmazásban a stb. nehezen értelmezhetô, mert valójában a szabály csak a gép-
típusokra vonatkozik; az orvosi szaknyelvben nem alkalmazzuk. Ellentmondásos 
is, hiszen a nagykötôjellel alapvetôen alkalmi kapcsolatokat fejezünk ki. A gép és 
számjelzésének viszonya állandó és nem alkalmi.  

ÍRÁSMÓD  A nagykötôjel rendre közvetlenül – szóköz nélkül – il-
leszkedik az összekapcsolandó szók közé. Kivételesen, bonyo-
lultabb szerkezetnél a nagykötôjelet szóközzel írhatjuk, példá-
ul: a tudományos rendezvény idôpontja: január 3. – január 5. 
(csak ezeken a napokon) stb. 

A nagykötôjel a tulajdonnevek, népek, nyelvek és szakpárok alkalmi kapcso-
latát fejezzük ki; azok állandó kapcsolatát a kiskötôjel jelöli. 

Két szám közötti pontos – kizárólagos – viszonyt, határokat, tartományt 
nagykötôjellel érzékeltetjük.
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A teljesen kiírt nevekhez illeszkedô nagykötôjel írásformája 
vitatott: közvetlenül kapcsolva visszatetszô, a szóközözés írás-
használatilag nem szerencsés. Jóllehet szabály nincs, áthidaló 
megoldás lehet, ha a nevek és a nagykötôjel között a szóköznél 
kisebb szóközt (rést, spáciumot) hagyunk, ami természetesen 
csak nyomtatott vagy kézírásos szövegben valósítható meg (2). 
A körülírt írásmód mindig jó megoldás. 

PÉLDA

Szerkesztôk: Nagy Zoltán  – Szabó János – Kovács Béla (szövegszerkesztôvel csak 
szóközzel írhatom), de: Nagy Zoltán  – Szabó János – Kovács Béla (nyomtatásban 
a távolságot kisebbíthetem). Természetesen írhatjuk úgy is, hogy a szerkesztôk: 
Nagy Zoltán, Szabó János és Kovács Béla.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A fejezet összeállításában Dr. Laczkó 
Krisztina és Dr. Grétsy Zsombor segített. Velük folyamatosan 

egyeztettem; egyes részeket külön-külön és az egész fejezetet 

is többször átnézték, javították. Felbecsülhetetlen köz re mû kö-

dé sük nélkül ez az összeállítás nem készülhetett volna el, ami-

ért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki.
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