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Tantárgyleírás 

Силабус  

 

A tantárgy címe 
 
Назва навчальної 
дисципліни 

A magyar helyesírás alapjai 
 
Основи угорського правопису 
 

Tanszék 
 
Кафедра 

Filológia Tanszék, Magyar Tanszéki Csoport 
 
Кафедра Філології, Угорська філологія 
 

Képzési program 
 
Освітня програма 

 

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 
 
Тип дисципліни, кількість 
кредитів та годин 
(лекції/семінарські, 
лабораторні 
заняття/самостійна 
робота) 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 10 
Szeminárium/gyakorlat: 20 
Laboratóriumi munka: - 
Önálló munka: 90 
 
Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): вибіркова 
Лекції: 10 
Семінарські/практичні заняття: 20 
Лабораторні заняття: - 
Самостійна робота: 90 
 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 
 
Викладач(і) 
відповідальний(і) за 
викладання навчальної 
дисципліни (імена, 
прізвища, наукові ступені 
і звання, адреса 
електронної пошти 
викладача/ів) 

Karmacsi Zoltán, PhD 
karmacsi.zoltan@kmf.org.ua 
 
 
 
Кормочі Золтан Золтанович, доктор філософії 
karmacsi.zoltan@kmf.org.ua 
 

A tantárgy előkövetelményei  
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Пререквізити навчальної 
дисципліни 
A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
Анотація дисципліни, 
мета та очікувані 
програмні результати 
навчальної дисципліни, 
основна тематика 
дисципліни 

Célja, megismertesse a hallgatót a magyar helyesírás fejlődésének és 
létrejöttének történetével, főbb állomásaival, a magyar helyesírási 
szabályzat 12. kiadásával, magyar helyesírás főbb jellemzőivel. 
 

Kialakítandó kompetenciák:  
a helyesírásra való törekvés/igény kialakítása 
az alapvető magyar helyesírási kompetenciák fejlesztése 
a magyar helyesírási alapelvek és szabályok gyakorlati alkalmazási 
készségek fejlesztése 
 

Főbb témakörei:  
Általános tudnivalók a magyar helyesírásról. A magyar helyesírás 
története. A 12. magyar helyesírási szabályzat 
A magyar helyesírás alapelvei. 
A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók 
írása. Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása. Egyéb típusú 
szókapcsolatok és összetételek írása.  
Kis és nagy kezdőbetűk használata. A tulajdonnevek helyesírása. 
Az idegen szavak írása: magyar és idegen írásmód szerinti írás. Az 
átírás. 
Az elválasztás és szótagolás. 
A betűrendbe sorolás szabályai. A rövidítések és mozaikszók 
helyesírása. 
Nyelvhelyességi problémák a magyar nyelvben. 
Határon túli magyar szavak a helyesírási szótárban.  
Tájszó: helyes-e, hogy helyesírási szótárba kerüljön? Egyforma 
helyesírás vagy mégsem? 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

A gyakorlati munkák során megszerezhető maximálisan 50 pont. 
 
A beszámolón megszerezhető 50 pont.• 
 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 
 
Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічна та 
програмна забезпечення 
дисципліни тощо)  
 

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
Google Classroom: 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
segédanyagok  
 
Базова література 

A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015 
Bozsik Gabriella, Ludányi Zsófia szerk. Szabályzat, oktatás, gyakorlat: helyesírásról 
sokszínűen, Líceum Kiadó, Eger, 2019 
Bozsik Gabriella szerk. Helyesírás-tanításunk helyzete határon innen és túl. 
Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2013 



навчальної дисципліни та 
інші інформаційні ресурси 

Balázs Géza 2009: A magyar helyesírás története és mai állapota. In: Balázs 
Géza–Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások. Inter Kht.–Prae.hu, Budapest. 
Antalné Szabó Ágnes: Írás, kultúra, felelősség, Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 2001 
Kiss Jenő szerk. Magyar nyelvtörténet, Osiris, Budapest, 2003 
A magyar helyesírás szabályai, 10. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954 
A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984 

 


