
Alapvető változtatások nélküli, könnyebben használható,

bizonyos mértékig rugalmasabb szabályzatot adni a

használók kezébe – ez volt a célja az MTA Nyelv- és

Irodalomtudományok Osztályához tartozó Magyar Nyelvi

Osztályközi Állandó Bizottságnak A magyar helyesírás

szabályai tizenkettedik kiadásának megalkotásával.  A

készítők szándéka szerint ugyanis a szabályzat nem csak

Magyarországnak, hanem valamennyi magyar nyelv-

használónak szól. A magyar helyesírás szabályaira az írásba

foglalt közlések következetes formája érdekében van szük-

ség, elsősorban a kiadók, újságok, hírportálok számára. 

A szabályzat szövege a megjelenés után az MTA Nyelvtu-

dományi Intézet által működtetett helyesiras.mta.hu című

internetes oldalán ingyenesen elérhető.

*

A könyv megjelenése kapcsán nyilatkoztak az évtizedes

munka résztvevői és az Akadémiai Kiadó vezérigazgatója is.

Az MTA és az Akadémiai Kiadó párhuzamos története újabb

metszéspontjának nevezte a kiadvány megjelenését Réffy

Balázs, az Akadémiai Kiadó vezérigazgatója, aki

emlékeztetett rá, hogy a helyesírási szabályzat volt a kiadó

első könyve, 1832-ben. A kiadó és munkatársai most is

végigkövették és segítették a munkafolyamatokat, az új

szabályzat és szótár teljes szövegét kereshető, korszerű

adatbázisban rögzítik és tárolják, ezáltal hamarosan

elérhető lesz digitális platformon is.

*

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László így

méltatta a könyvet:  „A nemzeti identitás és az összetartozás

egyik legerősebb kötőanyaga a magyarok számára az

anyanyelv.” Elődei nevében is hangsúlyozta, hogy a Magyar

Tudományos Akadémia mindenkori elnöke anyanyelvünk

ápolását különösen fontos feladatának tekintette, hiszen

Széchenyi István éppen a magyar nyelv ápolására, a

tudományok és művészetek magyar nyelven való művelé-

sére alapította 1825-ben a Tudós Társaságot. Az azóta eltelt

majd két évszázadban az MTA bizottságai vitatták meg,

pontosították, bővítették, korszerűsítették a helyesírás

szabályait, és közmegegyezés alapján döntöttek. Ez a ha-

gyomány azóta is töretlen. A könyv sok ember sokéves

áldozatos munkájának eredménye.

Prószéky Gábor, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi

Állandó Bizottságának elnöke azt hangsúlyozta, hogy azért

kell időről időre módosítani a helyesírást, mert a nyelv és a

kiejtés, csakúgy, mint az ízlés és a divat: változik. „A helyes-

írási rendszer nem cél, hanem eszköz a nyelv haszná-

latához” – fogalmazott. Véleménye szerint az új szabályza-

tot ajánlásnak kell tekinteni. Persze a helyesírás alapjait

tudni kell, de a ritka, illetve a bonyolult szabályokkal

leírható esetek nem a tanulók frusztrálására, hanem első-

sorban a lektorok segítésére szolgálnak.

Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Köznevelésért Felelős Államtitkárságának helyettes

államtitkára egyebek mellett arról tájékoztatott, hogyan és

mikortól kérhető számon a szabályzat az oktatási

intézményekben. Mint elmondta, annak ellenére, hogy 

a 12. kiadás változásai alapvetően nem befolyásolják 

a Nemzeti alaptantervben és a kiadott kerettantervekben,

vizsgakövetelményekben rögzített tartalmakat, ezeket 

részleteiben az új szabályzatban megfogalmazott elvek

szerint már most, a 2015. szeptember 1-én kezdődő

tanévben indokolt tanítani . A 2016/2017-es tanév tavaszi

vizsgaidőszakáig a 11. és a 12. kiadás szerinti helyesírást is el

kell fogadni. 
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A magyar helyesírás szabályai 
Új kiadásban, az Akadémiai Kiadó gondozásában

Keszler Borbála, a Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó

Bizottság korábbi elnöke A magyar helyesírás szabályai tizen-

kettedik kiadásához vezető munka fontosabb állomásairól

beszélt. Elmondta, hogy az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi

Állandó Bizottsága 2003 novemberében hozott határozatot

az új kiadás elkészítéséről. A több mint egy évtizedes tár-

gyalások során a testület számára nyilvánvalóvá vált, hogy

azok az elvek, amelyek régóta irányítják az akadémiai

helyesírást, szilárd alapjai írásrendszerünknek, ezért nem

megváltoztatásukra van szükség, hanem következetes al-

kalmazásukra a nyelvfejlődés újabb jelenségeinek

leírásában. A bizottság munkáját a magyar helyesírási

gyakorlat és a felvetett módosító javaslatok alapos áttekin-

tésével, valamint a szakmai kérdések szűkebb tudományos

testületekben való megvitatásával kezdte. A bizottság 2008

tavaszán széles körű konzultációt kezdett. Megkapta az

összeállítást az MTA Nyelvtudományi Intézete, 30 gya-

korlóiskola és gimnázium, 9 magyar munkaközösség, a

magyar egyetemi és főiskolai nyelvészeti tanszékek,

valamint 22 magyar nyelvészettel foglalkozó európai tan-

szék és egyéb, nyelvi kérdésekkel is foglalkozó intézmény.

Mintegy 8000 szóval gyarapodott a szabályzathoz tar-

tozó szótár is. Kidolgozása három évet vett igénybe. Az MTA

Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagjai

megkapták a szótári anyagot, s egyenként döntöttek min-

den szó sorsáról, vagyis arról, hogy maradjon-e, vagy sem.

Határoztak a szavak írásmódjáról és a szócikkek

felépítéséről is. Miközben új szavak, kifejezések kerültek a

szótárba, több régi, elavult alak kimaradt belőle.

A szabályzat szövege a megjelenés után az MTA

Nyelvtudományi Intézet által működtetett 

helyesiras.mta.hu

című oldalon ingyenesen elérhető.

A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadását jellemző vál-

tozások, illetve változtatások a következőképpen csopor-

tosíthatók:

– a fogalmazás pontosítása, javítása;

– a „sok, kevés” megjelölés helyett listák adása;

– egyes részek didaktikai szempontú átszerkesztése;

– bizonyos szabályok enyhítése, például az ingadozó;

kiejtésű h végű szavak -val/-vel és -vá/-vé ragos alakjait

kétféleképpen lehet írni (méhvel és méhhel);

– ha az idegen írásmód szerint írt közszó végén hangérték 

nélküli (ún. néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett

hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokat-

lan együttese jelöli, akkor az összetételi utótagot mindig

kötőjellel kapcsoljuk az előtaghoz, például: couchette-

rendelés, lime-likőr;

– a tulajdonnevek toldalékolása: a magyar tulajdonneveket

immár nem szükséges egyszerűsíteni, pl.: Bernadett-tel;

– a „képzőszerű utótag” kategóriájába sorolt elemeket (pl. 

-féle, -fajta, -szerű) szabályos utótagoknak tartjuk, s az

ilyeneket tartalmazó alakulatokat összetett szavaknak

tekintjük, pl.: észszerű). – Fejes Imre –
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