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1-gyel (több) 1-el (több)

2-vel (több) 2-el (több)

3-mal (több) 3-al (több)

4-gyel (több) 4-el (több)

5-tel (több) 5-el (több)

6-tal (több) 6-al (több)

7-tel (több) 7-el (több)

8-cal (több) 8-al (több)

9-cel (több) 9-el (több)

10-zel (több) 10-el

20-szal (több) 20-al

30-cal (több) 30-al

40-nel (több) 40-el

50-nel (több) 50-el

60-nal (több) 60-al

70-nel (több) 70-el

80-nal (több) 80-al

90-nel (több) 90-el

100-zal (több) 100-al

1000-rel (több) 1000-el

1000000-val (több) 1000000-al

abszolút abszolut, abszolutt, abszolult

abszolút, abszolúte abszolut, abszolute

add ide nekem add oda nekem

aero-, aerodinamika aeró, aeródinamika

afféle aféle

agresszív Aggresszív

ahhoz ahoz

ajánlólevél ajánló levél

ajnároz alynároz

akként aként

akkor sem akkorsem

akkord akord

akkumulátor akumulátor, akumlátor

akusztika, akusztikus akkusztika, akkusztikus

alacsony árak olcsó árak

alakít, alakítás, alakító alakit, alakitás, alakitó
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alakú, pl. L alakú, kör alakú L-alakú, köralakú

alja nép aljanép

alkoholizál, alkoholista alkohólizál, alkoholízál, alkohólista

állapotban álapotban

által álltal

általában álltalában, álltalába

általános Álltalános

aludttej aludt tej

ambíció, ambiciózus ambició, ambíciózus

amiatt ammiatt

amíg amig

ámít, ámítás, ámító ámit, ámitás, ámitó

annál (inkább) anál

annektál, annektált anektál, anektált

annullál, annullálódik anullál, anullálódik

antipatikus unszimpatikus

anyák napja Anyák napja

anyja annya

árboc árbóc

Argentína, argentin Agentina, argentín

Árpád híd Árpád-híd, Árpádhíd

áru árú

árul, áruló árúl, árúló

árulkodik, árulkodó árúlkodó, árúlkodik

ás, áss, ásson ásik

aszimmetrikus asszimmetrikus, aszimetrikus

Atlanti-óceán, atlanti-óceáni Atlanti óceán, atlanti óceáni

attribútum attributum, atribútum

audiokazetta audiókazetta

autogram autogramm

automata, automatikus autómata, autómatikus

az, hogy azhogy

azért is, csak azért is azértis, csakazértis

azonosító szám azonosítószám

azt hiszem, azt hittem assziszem, asziszem, aszittem

azt hittem azthittem

Példa: "Megérkezett a friss áru." De hosszú ú, ha: "főleg az alacsony árú termékeket vásárolom".
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azt is aztis

azt mondom aztmondom

azt, hogy aszt hogy

bajor, Bajorország balyor, Balyorország

bakancs bakkancs

bal oldal, bal oldalon, bal oldali, bal oldalra baloldal, baloldalon, baloldali, baloldalra

baloldalt bal oldalt

barter, barterüzlet bartel, bartelüzlet

bátorít, bátorító bátorit, bátorito

Batthyány Lajos, Batthyány tér, batthyányi, batthyánys Batyányi, Batthyányi, batthyányis

báty, bátyja, bátyjáé bátty, báttya, báttyáé

becsszó, becsszóra becs szó, becs szóra

befőtt, befőttesüveg befött, beföttesüveg, befőttes üveg

belőle belölle

belül, belülre belűl, belűlre

benn, bent ben, bennt

bennfentes benfentes

bensőséges belsőséges

benzin, benzines benzín, benzínes

Bethszel Beth-szel

betű, betűz, betűs, betűvel betü, betüz, betüs, betüvel

bicikli, biciklizik bicigli, biciglizik

biliárd billiárd

billentyű, billentyűzet billentyü, bilentyű, billentyüzet

Bill-lel, Mann-nal Billel, Mannal

bír, bírom, bírja, bírjátok bir, birom, birja, birjátok

bírál, bírálat birál, birálat

bíró, bíróság biró, biróság, bírósság

bizalom, bizalmas bízalom, bízalmas

bízik, bízva bizik, bizva

bizony, bizonyos bízony, bízonyos

bizonyítvány bízonyítvány

biztat, biztatás, biztató bíztat, bíztatás, bíztató

biztos, biztosan bíztos, bíztosan

bizsu bizsú, bízsu, bízsú

de: egybeírandó, ha politikai értelemben használjuk

hosszú mássalhangzóra végződő idegen tulajdonnév esetén
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bója bólya

bojler bolyler, boiler

boksz, bokszol box, boxol

bonyolít bonyolit

borít borit

boríték, borítékol boriték, boritékol

ború, borús borus

bögre bőgre

bölcsőde bölcsöde

bőr, bőrös, bőrű bör, börös, börű, börü

bőrönd börönd

börtön bőrtön

briliáns brilliáns

brillíroz brillírozik

brit britt

Bt. BT.

Budaörs, budaörsi Budaőrs, budaőrsi

bujdokol bújdokol

bújik, bújtat bujik, bujtat

bujkál bújkál

bújócska, bújócskázik bujócska, bujócskázik

bura (pl. lámpa) búra

búza buza

cégenként cégenkként

Chicago, Chicagóban, chicagói Chicagoban, Chicago-ban, chicagoi

cigaretta, cigi, cigizik cígaretta, cígi, cígizik, 

címez, címzés cimez, cimzés

címke cimke

countryzene country-zene, country zene

csat csatt

csekély csekéj

Csendes-óceán, csendes-óceáni Csendes óceán, csendes óceáni

csitít, csitító csitit, csititó

csók, csókol, csókos, csókolom csok, csokol, csokos, csokolom

De: bujtás, ha növény hajtásáról van szó.

Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés; iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy 
bt.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
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csoki, csokis csokí, csokís

csőd, csődbe megy csöd, csödbe megy, csődbemegy

csúf, csúfol, csúfos csuf, csufol, csufos, csuffos

csúnya, csúnyít csunya, csunyít, csunyit

csusza csúsza

csuszamlik, csuszamlás csúszamlik, csúszamlás

csúszik, csússz, csúszda, csúszó, csúsztat csuszik, csussz, csuszda, csuszó, csusztat

csügged csűged, csüged

Dacia, Daciával, Daciában Dacia-val, Daciá-ban

dagadt dagat

dáridó, dáridózik dárido, dáridozik

deformálódik eldeformálódik

degradál ledegradál

dehogyis! dehogy is!, de hogy is!

demagóg demagog

demokrácia demókrácia, demokrácija

despotizmus, despota desputizmus, desputa

diagram diagramm

dicsér, dicséret, dicséretes dícsér, dícséret, dícséretes

didereg dídereg

díj díjj

díj, díjaz, díjú dij, dijaz, dijú

díjas díjjas

dió, diója dijó, dio, dijója

dísz, díszít, díszítés disz, diszit, diszités

diszkóban ismertem meg diszkóba ismertem meg

dívány divány

divat, divatos dívat, dívatos

dívik divik

dől, bedől döl, bedöl

dönt, dönts, döntsön, döntés dőnt, dőnts, dőntsön, dőntés

dörgöl, dörgöli dörgől, dörgőli

durva, durvább, durván dúrva, dúrvább, dúrván

dülöngél dűlöngél

e havi, e világi ehavi, evilági

edz, eddz, eddzen, eddzetek edzik, edzz, edzzen, edzzetek

efféle eféle
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egész alakos egészalakos

egész szám, egész számú egészszám, egészszámú

egy eggy

egyébként egyébbként, egyépként

egyelőre egyenlőre

egyensúly eggyensúly

egyértelmű, egyértelműen egyértelmü, egyértelmüen

Egyesült Államok, egyesült államokbeli Egyesült államok, Egyesült Államokbeli

egyet eggyet

egyetért, egyetértés egyet ért, eggyetértés

egyezik, egyező, egyezőség eggyezik, eggyező, eggyezőség

egyik sem egyiksem

egyívású (hasonszőrű) egyivású

egypárszor (néhányszor) egy párszor

egyszer csak egyszercsak

egyszerű, egyszerűen egyszerü, egyszerüen

egyszóval (azaz, tehát) egy szóval

egytől egyig egytől-egyig

együtt eggyüt, együt

éhen hal, de: éhenhalás éhenhal, éhen halás

ehhez ehez

éj, éjszaka ély, élyszaka

ekképp, ekképpen eképp, eképpen

éld! éldd!

elemez ellemez

elkísér elkisér

elkötelez, elkötelezett elkőtelez, elkőtelezett

elmúlik, elmúló elmulik, elmuló

elnyűtt elnyütt

előbb elöbb

elöl elől

elöl, elölről elől, előlröl, előlről, előről, előrről

előre elöre

előreláthatólag előre láthatólag

előtt, előtte elött, elötte

Példa: "Egyelőre még nem készült el." De: "A mérkőzésben a két csapat egyenlőre áll, az eredmény 0:0."

Elöl = valaminek az elején. Elől = elmenekül valami elől.
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előtte elötte

első osztályú elsőosztályú

első számú elsőszámú

elsősorban (főként) első sorban

elsüllyed elsűlyed

eltűnik eltünik

elvihetem-e el-e vihetem

emiatt emmiatt

én is énis

én is énis

ergonomikus ergonómikus

erősen erőssen

Erzsébet híd Erzsébet-híd, Erzsébethíd

esik esík

észrevesz, észrevettem észre vesz, észre vettem

exférj, exfeleség ex-férj, ex-feleség, ex férj, ex feleség

ez irányú, ez esetben, ez évi, ez egyszer, ez idáig, ez idő tájt
ezirányú, ezesetben, ezévi, ezegyszer, ezidáig, ezidőtájt, ezidő 
tájt

ezalól (pl. ezalól van kivétel) ez alól

ezenfelül (pl. ezenfelül hozzátette, …) ezen felül

ezenkívül (pl. ezenkívül azt is mondta, …) ezen kívül

ezt is eztis

fahéj, fahéjas fahély, fahéjjas, fahélyas

fáradt olaj fáradtolaj

fáradság, fáradságot nem kímélve fáradtságot nem kímélve

fáradtság (úrrá lett rajtam) úrrá lett rajtam a fáradság

fej, fejés fely, felyés

fejt, fejts, fejtsen felyt, felyts, felytsen

felborít felborit

felbujt, felbujtó felbújt, felbújtó

felhizlalt felhízlalt

felől, felőlem, felőli felöl, felölem, felöli

feltűnik, feltűnő, feltűnősködik feltünik, feltünő, feltűnösködik

feltűnő feltünő

De: bujtás, ha növény hajtásáról van szó.

A fáradtság állapot. A fáradság pedig az, amit teszünk, a herce-hurca. 

A fáradság az, amit teszünk, a herce-hurca. A fáradtság pedig egy állapot.
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feltüntet feltűntet

felül felűl

fent fennt

Fertő tó, Fertő tói, Fertő tavi Fertő-tó, fertő-tói, fertő-tavi

feszít, feszítő, feszítés feszit, feszitő, feszités

figyelemre méltó figyelemreméltó

finom, fincsi fínom, fíncsi

Firefoxszal Firefoxal, Firefoxxal

fizetség fizettség

fogadóóra fogadó óra

fogy, fogyj, fogyjon, fogyjatok foggy, foggyon, foggyatok, fogyik

fojtani folytani

folyam, folyó fojam, fojó

folyik, folyj, folyjon, folyós fojik, follyik, fojj, fojjon, fojós

folyosó folyósó

folyton fojton

formájú (pl. alma formájú) almaformájú

forróvérű, forrófejű forró vérű, forró fejű

föld, földre, földes főld, főldre, főldes

Földközi-tenger, földközi-tengeri Földközi tenger, földközi tengeri

főleg föleg

főz, főzz, főzzél, főzzön föz, fözz, fözzél, fözzön

fúj fuj, fujj, fúly, fuly

fullajtár fullalytár

fúr, fúró, fúrógép fur, furó, furógép

függ, függő fűgg, fűggő

fülhallgató füllhalgató

fürdik, fürdő, fürödj fűrdik, fűrdő, fűrödj

fűt, fűtő, fűtött füt, fütő, füttő, fütött

fűz, fűző füz, füző

fűzfa füzfa

gálya gája

gally, gallyaz gaj, galy, gajj

ganaj, ganéj ganaly, ganély

Gb GBit

GB Gbyte

de: legfigyelemreméltóbb
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GByte Gbyte

George-dzsal, George-ot Georgedzsal, Georgeot

Gigabit GBit

GigaByte Gbyte

gólya gója

golyó gojó

guggol gugol

gulya, gulyás guja, gujás

gumi, gumis, gumiz gúmi, gumí, gúmis, gúmiz, gumíz

gúny, gúnyos guny, gunyos, gúnnyos, gúnyoros

guriga, gurigáz gúriga, gúrigáz

gurít, gurító gurit, guritó

gyanú, gyanús, gyanúsít gyanu, gyanus, gyanusit

gyapjúing, gyapjúpulóver gyapjú ing, gyapjú pulóver

gyere ide gyereide

gyújt, gyújtó, gyújtós gyujt, gyujtó, gyujtós

gyújtsd fel oltsd fel

gyúr, gyúrás, gyúró gyur, gyurás, gyuró

gyurma, gyurmáz gyúrma, gyúrmáz

gyűjt, gyűjtő, gyűjtés gyüjt, gyüjtő, gyüjtés

gyűlik, gyűlés gyülik, gyülés, gyűllés

gyűlöl gyülöl

hadd lássam, hadd legyen hagy lássam, haggy lássam, had lássam

hagy, hagyd, hagyja, hagyjátok haggya, haggyátok

haj, hajas, hajlakk haly, halyas, halylakk

háj, hájas, hájú hály, hályas, hályú

hajlam halylam

hajó halyó

hajol, hajlik, hajlás halyol, halylik, halylás

hályog hájog

hamis, hamisan hamís, hamísan

hány, hányj, hányjon hányik, hánny, hánnyon

hárít, hárítás, hárító hárit, háritás, háritó

Hármashatár-hegy, hármashatár-hegyi Hármashatárhegy, Hármashatár hegy

harmonika, harmonikázik harmónika, harmónikázik

harmonikus harmónikus

de: gunyoros
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hároméves három éves

hátba támad, de: hátbatámadás hátbatámad, hátba támadás

hátul hátúl

hazakísér hazakisér

hé héj, héjj

hegeszt heggeszt

héj, héjas, héjú hély, hélyas, hélyú

héja hélya, héjja

hely, helyes, helytelen hej, hejes, hejtelen

helyszín, helyszíni helyszin, helyszini

hevít, hevítés, hevítő hevit, hevités, hevitő

híd, hídon hid, hidon

hideg, hidegen, hidegség hídeg, hídegen, hídegség

hidra hídra

high end high-end

hígít, hígító higít, higító

híja van hílya van, hija van, hijja van

hímez, hímzés himez, himzés

hír, hirdetés hírdetés

hír, híres hir, hires

híradó hiradó

hirdet, hirdető hírdet, hírdető

hisz, hidd, higgy, higgyél, higgye, higgyem, higgyünk, 
higgyétek

higyj, higyjél, higyje, higyjem, higyjünk

hiszékeny híszékeny

hív, hívat, hívogat, hívás hiv, hivat, hivogat, hivás

hívandó hivandó

hívő hivő

hízik, hizlal hízlal

hoki, hokizik, hokis hokí, hokízik, hokís

Hongkong, hongkongi Hong Kong, Hong-Kong, hong kongi

hosszú távú hosszútávú

hosszú ujjú ing, hosszú szárú hosszúujjú ing, hosszúszárú

hosszúnadrág hosszú nadrág

húg, húgom, húga, húgának stb. hug, hugom, huga, hugának stb.

húgy hugy

hugyozik, hugyos húgyozik, húgyoz, húgyos
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huny, hunyj, hunyja húny, hunyik, húnyj, húnyja

hús, húsos hus, husos

husáng húsáng

husi húsi

húsvét Húsvét

húsvét, húsvéti husvét, husvéti

húsz, húszat, húszan, húszas husz, huszat, huszan, huszas

huszad, huszadik húszad, húszadik

huszonegyedik, huszonkettedik stb. húszonegyedik, húszonkettedik stb.

hússzoros húszszoros

húz, húzd, húzza, húzó huz, huzd, huzza, huzó

huzat, huzatos húzat, húzatos

húzat, húzatva, pl. meg vagy húzatva huzatva

hülye hüje

hülye gyerek hülyegyerek

hűtő hüttő

hűvös hüvös

ideg, ideges, idegesít ídeg, ídeges, ídegesít, idegesit

idegen, idegenül ídegen, ídegenül, idegenűl

idenéz, idenézz, idenézzetek ide néz, ide nézz, ide nézzetek

idetartozik ide tartozik

idéz, idézet ídéz, ídézet

idő, idős, időleges idö, idös, idöss, időss, idöleges

idült idűlt

ifjú, ifjúság, ifjabb iflyú, ifjuság, iflyúság, iflyabb

igaz, igazság ígaz, ígazság

igen, igenel ígen, ígenel

igencsak (meglehetősen) igen csak

ígér, ígéret, ígéretes igér, igéret, igéretes

így igy

ijed, ijesztő ilyed, ilyesztő

ily, ilyen, ilyetén íly, ílyen, ílyetén

ilyen ijen

ím, ímhol, ímmel-ámmal imhol, immel-ámmal

imád, imádat ímád, ímádat

imígy imígyen

de: imigyen

Forrás: http://helyesiras.blog.hu  | Dátum: 2008.07.04 11/28.



Jó Rossz

SZÓLISTA

Hétköznapi helyesírás
SZARVASHIBÁK | Ez nem a sírás helye, hanem a helyesírás

http://helyesiras.blog.hu

impulzív impulziv

ín in, ínas

in flagranti inflagranti

Indiai-óceán, indiai-óceáni Indiai óceán, indiai óceáni

indít, indítja, indíts indit, inditja, indits

indíték inditék

indítvány, indítványoz inditvány, inditványoz

indul, indulás, induló índul, indúl, índulás, indúlás, índuló, indúló

integrál beintegrál

intelligencia, intelligens inteligencia, inteligens

invesztál beinvesztál

iparűzés iparüzés

ír, írd, írandó írdd, irandó

irányít, irányító, irányítás irányit, irányitó, irányitás

írat (írásra késztet) irat

írd! írdd!

irigy, irigyel írigy, irígy, írigyel, irígyel

irkál írkál

írogat irogat

irón írón

ironikus irónikus

irt, irtás, irtó írt, irtás, írtó

irtózatos írtózatos

iszik, igyál, igyon, ivott íszik, iszík, iggyál, iggyon, ivot

ítél, ítélet, ítélkezik, ítélőképesség itél, itélet, itélkezik, itélőképesség

itt hagy itthagy

Ivettel Ivett-tel

íz, ízes, ízetlen, ízesít iz, izes, izetlen, izesít

izé, izél, izélget ízé, ízél, ízélget

ízelítő, ízelítőül izelitő, izelítő, ízelittő, ízelíttő

ízes palacsinta izes palacsinta

ízibe, íziben izibe, iziben

ízletes izletes

ízület izület

jaj jajj

hosszú mássalhangzóra végződő magyar keresztnév esetén

Hosszú í, ha testrészről, szervről van szó (ín). De rövid i, ha szolgálóról, házi személyzetről van szó (inas).
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Japán, japán Jappán, jappán

jár, járj, járjon járik, lyár, lyárj, lyárjon

járom lyárom

játszik, játszani, játssz, játszd jácik, jáccik, jácani, jáccani, jácc, jácd

javít, javító, javítás, javítanivaló javit, javitó, javitás, javitanivaló

Jó éjszakát! Jó éjt! Jóéjszakát! Jóéjt!

Jó napot! Jónapot!

Jó reggelt! Jóreggelt!

jobb oldal, jobb oldalon, jobb oldali, jobb oldalra jobboldal, jobboldalon, jobboldali, jobboldalra

jobboldalt jobb oldalt

jojó jojo, lyolyo, yoyo

jókedvű jó kedvű

jól képzett jólképzett

jól van jólvan

jólesik, jóleső (kellemes) jól esik, jól eső

juh lyuh

Júlia, Juli Julia, Júli

július julius

június junius

kamikaze, kamikazék kamikadze, kamikadzék

kap, kapni, kaptam kapp, kappni, kabtam

kapcsol, kapcsoló kapcsól, kapcsóló

kapu, kapus kapú, kapús

kapucni kapúcni

karácsony Karácsony

karaj karaly

kárpit, kárpitos kárpít, kárpítos

karvaly karvaj

kaució kaukció

kb KBit

kB Kbyte

kbit KBit

kByte Kbyte

kedély, kedélyes, kedélytelen kedéj, kedéjes, kedéjtelen

kellett kellet

de: egybeírandó, ha politikai értelemben használjuk

Példa: "nem kellett volna ezt tenni", de egy t, ha önmagát illegető személyről van szó: "kelleti magát".
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képzel, képzeld, képzelje kébzel, kébzeld, kébzelje

kérd! kérdd!

keresztül keresztűl

kerít, kerítés kerit, kerités

kéró, kérója kéro, kérólya

kerthelyiség kerthelység

kerül, kerülő, kerület kerűl, kerűlő, kerűlet

késő, később késső, késö, késsőbb, késöbb

készít, készítés, kikészít, kikészítés készit, készités, kikészit, kikészités

készpénz kézpénz

kevesebb ember kevesebb létszám

kézre álló kézreálló

Kft. KFT.

kiegészít, kiegészítés kiegészit, kiegészités

kiír, kiírat kiir, kiirat

kiirt, kiirtás kiírt, kiírtás

kilátás, kilátó kílátás, kílátó

kilobit KBit

kiloByte Kbyte

kilométer kilóméter

kín, kínoz, kínos kin, kinoz, kinos

kínál, kínálat kinál

kint kínt

kintorna kíntorna

király kírály, kiráj

kirándul, kirándulás kírándul, kírándulás

kirívó kirivó

kirúg, kirúgás kirug, kirugás

kis, kisebb kiss, kissebb, kiseb

kisebb kisseb, kissebb

kisebb létszám kevesebb létszám

kísér, kíséret kisér, kiséret

kísérlet kisérlet

kísért, kísértet, kísértés kisért, kisértet, kisértés

kitűnő kitünő, kitünnő

Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés; iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy 
bt.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
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kitüntet, kitüntetés kitűntet, kitűntetés

kitűz, kitűző kitüz, kitüző

kiváló kiválló

kíván, kívánatos, kívánság kiván, kivánatos, kivánság

kívül, kívülre kívűl, kívűlre

klaviatúra klaviatura

klip klipp

klub, klubok klubb, klubbok

kocsi kócsi

kommunikáció, kommunikál komunikáció, komunikál

kommunikációs komunikációs

kommunista, kommunizmus komunista, komunizmus

konkurencia, konkurens, konkuráló konkurrencia, konkurrens, konkurráló

konvertál átkonvertál

konzervatív, konzervatívan konzervativ, konzervativan

Kossuth Lajos Kossuthtal, kossuthi Kossuttal, kossuti, Kossúth, kossúthi

kölcsönad, kölcsönvesz kölcsön ad, kölcsön vesz

könyv, könyvel, könyvelés, könyves kőnyv, kőnyvel, kőnyvelés, kőnyves

köpeny köppeny

köpül köpűl

körömvágó olló körömvágóolló

köröz, körözés, körözött kőröz, kőrözés, kőrözött

körút kőrút

körutat körútat

körül körűl

kösz, köszi, köszönöm kössz, kösszi, kőszi, kőszönöm, köszőnöm

kötél, köteles kőtél, kőteles

köz, köze, közöd, közé kőz, kőze, kőzöd, köződ, kőzé

közbelép, közbelépés közbe lép, közbe lépés

közepes kőzepes

középtávú közép távú

közvetlenül közvetlenűl

közzétesz közzé tesz

kuka, kukázik, kukás kúka, kúkázik, kukkás

kultúra kultura

kulturált, kulturális kultúrált, kultúrális

küld, küldd, küldés, küldő kűld, kűldd, kűldés, kűldő
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külön, különös, különösen kűlön, kűlönös, kűlönösen

különbség, különböző külömbség, külömböző

külső, külseje, külsőleg kűlső, kűlseje, kűlsőleg

kürt, kürtöl kűrt, kűrtöl

Lágymányosi híd Lágymányosi-híd, Lágymányosihíd

Lajos-forrás Lajos forrás, Lajosforrás

lakáj (szolga) lakály

lakályos (meghitt, otthonos) lakájos

lakos, lakosú lakós, lakosu

lakosság lakóság

Lánchíd Lánc híd, Lánc-híd

laposfogó, laposreszelő lapos fogó, lapos reszelő

LCD kijelző LCD-kijelző

lebonyolít lebonyolit

legalábbis legalább is

légi forgalom légiforgalom, légi forgalmi

légy szíves légyszíves

lehelet lehellet

lehet-e (csinálni) lehete (csinálni)

lehetséges volna-e lehetséges-e volna

lepapíroz lepapiroz

lépcső, lépcsőzetes lébcső, lépcsözetes

lesz lessz

leszámítol leszámitol

letölt, letöltés letőlt, letőltés

licenc liszensz, licensz, liszenc, license

Liechtenstein Lichtenstein

Linuxszal Linuxal, Linuxxal

lízing, lízingel lizing, lizingel

lőj, lőjön, lőjünk lőjj, lőjjön, lőjjünk

Luxemburg (ország), de: Luxembourg (település) Luxemburg (település)

lyuk, lyukas juk, jukas

magánfelhasználó, magánakármi magán felhasználó

máj, májas mály, mályas

mindig egybeírva, ha nagyon hosszú, max. kötőjellel, semmiképp külön

de: végül is

de: légiforgalmi
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majonéz malyonéz, majonnéz

május 1-jén május 1-én

mályva májva

mamut mammut

mandiner mandíner

manikűr manikür

Margit híd Margit-híd, Margithíd

márpedig már pedig

maszáj maszály

masszíroz, masszírozás maszíroz, maszírozás

Mb MBit

MB Mbyte

Mbit MBit

MByte Mbyte

még egy, még egyet mégegy, mégegyet

még egyszer mégegyszer

meg kell megkell

meg lehet (csinálni) meglehet (csinálni)

Megabit MBit

MegaByte Mbyte

megbíz, megbízás, megbízatás megbiz, megbizás, megbizatás

megegyezik, megegyező, megegyezőség megeggyezik, megeggyező, megeggyezőség

megfelelőség megfelelősség

meghívó meghivó

megígér megigér

megkísérel megkisérel

meglep, meglepi meglepí

megmondom meg mondom

megőriz, megőrzés megöriz, megörzés

megrúg megrug

megszűnik, megszűnt megszünik, megszünt

megszüntet megszűntet

melankolikus melankólikus

melegedő levegő melegedő hőmérséklet

mellékhelyiség mellékhelység

mély, mélyen, mélyít méj, méjen, méjít, mélyit

mentesít, mentesítő mentesit, mentesitő, mentesittő
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mentol, mentolos menthol, mentholos

menü menű

mennyezet menyezet

mennyország menyország

Merkúr Merkur

mezítláb mezitláb

mi van mivan

míg mig

mikroba, mikrobát mikróba, mikróbát

mind mínd

mindegy mindeggy, míndegy

minden mínden

mindenekelőtt, mindenekfölött mindenek előtt, mindenek fölött

mindig mindíg

mindjárt mingyárt

minél (inkább) minnél

mirigy mirígy, mírigy

mitévő mi tévő

mond, mondd, mondja, mondta mongya, monta

most itthon vagyok most otthon vagyok

most már mostmár

most már mostmár

múlik, múlandó, múló mulik, mulandó, muló

muszáj muszály

műfaj müfaj, műfaly

működik, működés müködik, müködés

művész, művészet müvész, müvészet

nadragulya nadraguja

nagy szemű, nagy tudású nagyszemű, nagytudású

nagy teljesítményű nagyteljesítményű

Nagy-Britannia, nagy-britanniai Nagy Britannia, Nagy-Britania, nagybritanniai

nagyfokú nagy fokú

nagyképű, nagyképűen nagyképü, nagyképüen

nagymértékű, nagymértékben nagy mértékű, nagy mértékben

nagyobb nagyob

nagyszámú (jelentős számú) nagy számú

de: igen nagy mértékben
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naiv, naivan, naivak, naivitás naív, naívan, naívak, naívitás

nála, nálam, nálad, nálunk nálla, nállam, nállad, nállunk

naná na ná

napidíj, napidíjas napi díj, napi díjas

nedvesít, nedvesítsd nedvesit, nedvesitsd

nefelejcs nefelejts

négykerék-meghajtású négy-kerékmeghajtású, négy kerék meghajtású

nem biztos nembiztos

nem hiszem nemhiszem

nem igaz nemigaz

nem is tudom nemis tudom

nem is tudom nemistudom

nem is tudtam nemis tudtam

nem tudom, nem tudja nemtudom, nemtudja

nemesacél, nemesgáz nemes acél, nemes gáz

némít, némítás, némító némit, némitás, némitó

nemkívánatos személy nem kívánatos személy

nemsokára, nemsoká nem sokára, nem soká

nevű nevü

New York, New York-i New Yorki, new yorki

nőj nagyra, nőjön, nőjünk nőjj nagyra, nőjjön, nőjjünk

növekvő hőmérséklet melegedő hőmérséklet

nyilván nyílván

nyírfa nyirfa

nyisd nyitsd

nyitva tartás nyitvatartás

nyitvatartási idő nyitva tartási idő

Nyrt. nyRt.

nyugdíjas nyúgdijjas

objektív oblyektív

óceán oceán

ólajtó olajtó

olcsó termékek olcsó árak

olíva oliva

oltsd el gyújtsd le

Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés; iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy 
bt.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
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oltsd le gyújtsd le

ómega omega

órakor órakkor

originál, bontatlan, új originált

óvoda ovoda

öldös, öldököl, öldöklő, öldöklés őldös, őldős, öldős, őldöklő, őldöklés

öngyújtó öngyujtó

öntöttvas cső öntött vas cső

őriz, őriznek, őrzöm őríz, őríznek

őrjöng örjöng

őrület örület

összetett öszetett

összevissza össze-vissza, össze vissza

páciens paciens

pálya pája

papagáj papagály

papír, papíroz papir, pappir, papiroz

Papp-pal, Hoffmann-né Pappal, Hoffmanné,

pej pely

például példáúl

pénz péndz

perdít perdit

Petőfi híd Petőfi-híd, Petőfihíd

Picasso, Picassóban, Picassóval Picassoban, Picasso-ban, Picasso-val

piktogram piktogramm

pizsama pízsama

plusz plussz

pocsolya pocsoja

pompon, pomponlány pompom, pom-pom, pompomlány

pontosan pontossan

pórnép pór nép

portfolió portfólió

posta, postás pósta, póstás

pótalkatrészlista pótalkatrész-lista

potenciométer potencióméter

hosszú mássalhangzóra végződő magyar családnév esetén
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pozíció pozíció, pozícionálás

pozitív pozitiv

pöfeteg, pöfeteggomba pöffeteg, pöffeteggomba, pöfeteg gomba

prelűd, prelűdök prelüd, prelüdök

pró és kontra pro és kontra

program programm

puding pudding

pulóver pullóver

pulya puja

pulyka pujka, púlyka

pusz, puszi, puszil, pusziló pussz, pusszi, púszi, púszil, puszíl, púsziló

puszta púszta

pusztít, pusztítás, pusztító púsztít, pusztit, pusztitás, pusztitó

rája rálya

reggeli regeli

régió régio

regionális regiónális, régionális

rejtély, rejtélyes relytéj, rejtéj, relytély

rekord rekkord

rémiszt, rémisztő, rémisztget, megrémít rémíszt, rémísztő, rémísztget, megrémit

rendőr, rendőrség, rendőri rendör, rendörség, rendöri

rendszer renszer, rensszer

részt vesz résztvesz

resztelt máj reszelt máj

résztvevő részt vevő

rezsim rezsím

rézszínű réz színű

rinyál, rinyálás rínyál, rínyálás

Riviéra Riviera

rizibizi rizi-bizi, rizi bizi

rizs rízs

robusztus robosztus

rokon lélek, rokon lelkű, de: rokonlelkűség rokonlélek, rokonlelkű, rokon lelkűség

rosszkedvű rossz kedvű

rosszul, rosszullét rosszúl, rosszúllét

röhejes röhelyes

de: pozicionálás
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rövid rövíd

rövid távú rövidtávú

rövid ujjú ing, rövid szárú rövidujjú, rövidszárú

rubrika rublika

rúg, rúgás, rúgó rug, rugás, rugó

rugdos, rugdal, rugdalózó rúgdos, rúgdal, rúgdalózó

rugó, rugózik rúgó, rúgózik

rüh, rühell rűh, rűhell

saját salyát

saját kezűleg sajátkezűleg

savanyú, savanyúság savanyu, savanyuság

segít, segítek, segítség segit, segitek, segitség

sehogy se, sehogy sem sehogyse, sehogysem

sekély, sekélyes sekéj, sekéjes

selypít sejpít

semmi, semmiség semi, semiség

séró, sérója séro, sérólya

sí, síel, síelés si, siel, sielés

siet, sietve, siess síet, síetve, síess

sikít, sikítás, sikító sikit, sikitás, sikitó

síkos, síkosító sikos, sikosító, sikositó, síkositó

sima síma

sír, sírás, sírós, sírj, sírjon sir, sirás, sirós, sirj, sirjon

sirály siráj

siránkozik síránkozik

sirat sírat

sittel, sittől sitt-tel, sitt-től

sohasem soha sem

söntés sőntés

Spanyolországba Spanyolba

Spanyolországban nyaraltunk Spanyolba nyaraltunk, Spanyolországba nyaraltunk

steak, steaket szték, sztéket

stílus, stílusú stilus, stilusú

Strasbourg, strasbourgi Strassbourg, Strasburg, strassbourgi

stúdió studió

sújt, sújts, sújtson súlyt, súlyts, súlytson

súly, súlyos, súlytalan súj, sújos, sulyos, sulytalan, sújtalan
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sulykol súlykol

süllyed sűlyed

süllyeszt sűlyeszt

sűrű, sűrít, sűrített sürű, sürü, sürít, sürített, süritett

Szabadság híd Szabadság-híd, Szabadsághíd

Szabadság-hegy, szabadság-hegyi Szabadsághegy, Szabadság hegy

Szabadság-szobor Szabadságszobor, Szabadság szobor

szablya (kard) szabja

szájharmonika, szájharmonikázik szájharmónika, szájharmónikázik

szalag szallag

számít, számítógép számit, számitógép

szatellit szatelit

száz százalékosan százszázalékosan

Széchenyi István, Széchenyivel, széchenyis Széchenyvel, széchenys

szelektál kiszelektál

széles körű széleskörű

szelíd, szelíden, szelídít szelid, szeliden, szelidít

Szelidi-tó Szelídi-tó, Szeliditó, Szelidi tó

szélű szélü

személy, személyes, személyi szeméj, szeméjes, szeméji

szemtengelyferdülés szemtengely-ferdülés

szén-dioxid széndioxid

szérű szérü

szerviz, szervizel szervíz, szervízel

szerződik, szerződés szerzödik, szerzödés

szíj, szíjas, szíjjal szij, szíly, szijas, szijjal

szimbolizál szimbólizál

szimbólum, szimbolikus szimbolum, szimbólikus

szimfonikus szimfónikus

szimmetrikus szimetrikus

szín, színez, színes, színű szin, szinez, szines, szinű, szinü

szinkópa színkópa, szinkopa

szinkron- (főnév), szinkronfelvétel, szinkronúszás szinkrónúszás

szinkrón (melléknév) szinkron

szinonima szinoníma

színpad szinpad

de: széleskörűen
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színtere szinttere

szív, szíves, szívesen, szívet sziv, szives, szivesen, szivet

szívat, szívás, szívató szivat, szivás, szivató

szívem, szívecském szivem, szivecském

szívószál szivószál

szór, szóró, szórványos szor, szoró, szorványos

szorít, szorítás, szorító szorit, szoritás, szoritó

szög, szöges szőg, szőges

szőlő szöllő

szörnyű szörnyü

szupernő, szuperbiztonságos szuper nő, szuper biztonságos

szúr, szúró, szúrós szur, szuró, szurós

szurkál szúrkál

szül, szülő szűl, szűlő, szüllő

szűnik, szűnni nem akaró szünik, szünni nem akaró

szüntelen, szüntelenül szűntelen, szűntelenül

szüntet szűntet

szűr, szűrő szür, szürő

szűz, szűzies, szűzen szüz, szüzies, szüzen

táj, tájék tály, tályék

tajték talyték

talpra állít, talpra segít talpraállít, talprasegít

tanács, tanáccsal tanácssal

tanár úr tanárúr

tanárnő tanár nő

tanít, tanító, tanítás tanit, tanitó, tanitás

tanúsít tanusít

tartós tartos

tavaly tavaj

tavalyelőtt tavaly előtt

te is teis

te meg temeg

tea teja

telik, teljen tellik, telljen

teljes körű teljeskörű

teljesen teljessen

telt ház, telt házas teltház, teltházas
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testhezálló testhez álló

tető, tetőtér tetö, tetötér

tetszik, tetsszen tecik, teccik, teccen, tetszen

tetszőleges tetszöleges

tetű, tetűk (tetvek) tetü, tetük

tilt, tiltás, tiltott, tilos tílt, tíltás, tíltott, tílos

tipikus típikus

típus, típusú, típusos tipus, tipusú, tipusos

Tisza-tó, Tisza-tói, Tisza-tavi Tisza tó, tisza-tói, tisza-tavi

tisztít, tisztító, tisztítás tisztit, tisztitó, tisztitás

titkár, titkárság títkár, títkárság

titok, titkos títok, títkos

tíz, tízet, tízen, tízes tiz, tizet, tizen, tizes

tized, tizedes, tizedik, tizedel tízed, tízedes, tízedik, tízedel

tizenegyedik, tizenkettedik stb. tízenegyedik, tízenkettedik stb.

tollba mond tollbamond, tollba mondás

tompít, tompított tompit, tompitott

torkol, letorkol (leszúr) torkoll, letorkoll

torkollik, betorkollik (végződik, ömlik stb.), betorkollás torkolik, betorkolik, torkollat

több ezer, több ezren többezer, többezren

több millió, több milliárd többmillió, többmilliárd

több száz, több százan többszáz, többszázan

többféle több féle, töb féle

tökön rúg tökönrúg

tölt, töltés, tölts, töltsön tőlt, tőltés, tőlts, tőltsön

tönk, tönkre, tönkretesz tőnk, tőnkre, tőnkretesz, tönkre tesz

tukmál túkmál

túlnyomórészt túlnyomó részt

túr, túrja, túrt tur, turja, turt

túra, túrázik, túráztat tura, turázik, turáztat

turha, turházik túrha, túrházik

turista, turistáskodik túrista, túristáskodik

turizmus túrizmus

turkál, turkálás, turkáló túrkál, túrkálás, túrkáló

túró, túrós turó, turós

de: tollbamondás

de: torkolat
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túrós palacsinta turós palacsinta

tuttifrutti tutti-frutti, tutti frutti

tutyimutyi tutyi-mutyi

tükör, tükre tűkör, tűkre

tüneményes tűneményes

tűnik tünik

tüntet tűntet

tűz, tűzdel, tűzőgép tüz, tüzdel, tüzőgép

tűz, tüzes, tüzel, tüzű tüz, tűzes, tűzel, tűzű

tűzijáték, tűzifa tüzijáték, tüzifa

tűzihorganyzott tüzihorganyzott

uborka, uborkás úborka, úborkás, ubórka

úgynevezett, ún. ugynevezett, un.

új, újdonság újj, uj, ujdonság

újat újjat, ujat

újév Újév, ujév

ujj újj

ujjat újjat

újság, újságol, újságos, újságíró ujság, ujságol, ujságos, ujságíró, ujságiró

USA-ban, USA-val USÁ-val, USÁ-ban

USB-port USB port

út, úton, útra, útravaló, úttest, úti ut, uton, utton, utra, utravaló, uttest, uti

utál, utálat, utálatos, utálja útál, útálat, útálatos, utáll, utállja

utána utánna

utca útca, ucca

útiköltség utiköltség, úti költség

utol(ér) utól(ér)

utolsósorban (nem utolsósorban) nem utolsó sorban

útvonal utvonal

ül, ülés űl, űlés, üllés

üldögél űldögél

üldöz, üldöző űldöz, űldöző

Ha egy alig használt, új dolog a téma.

Ha a kezünkön lévő ujj a téma.

Ha a kezünkön lévő ujj a téma.

Például: "végül, de nem utolsósorban".

Ha egy alig használt, új dolog a téma.
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üveg, üvegez, üveges űveg, űvegez, űveges

űz, űzés üz, üzés

üzem, üzemeltetés űzem, űzemeltetés

üzembe helyez, üzembe helyezés üzembehelyez, üzembe helyezés

üzér űzér

vajon vajjon

vákuum vákum

valószínű, hogy valószínűleg, hogy

valószínűleg valószínűleg, hogy

van-e (olyan) vane (olyan)

vanília, vaníliás vanilia, vaniliás

véget ér végetér

végigcsinál, végigvisz, végigfolyik stb. végig csinál, végig visz, végig folyik

végül is végülis

Velencei-tó, velencei-tói, velencei-tavi Velencei tó, velencei tói, velencei tavi

ventilátor ventillátor

vezeték nélküli vezetéknélküli

vidám, vidáman vídám, vídáman

vidék, vidéki, vidéken vídék, vídéki, vídéken

videó video

video-, videomagnó, videokamera, videokazetta, videojáték, 
videolejátszó, videotéka

videómagnó, videókamera, videókazetta, videójáték, 
videólejátszó, videótéka

Vietnam, Vietnamban, vietnami Vietnám, Vietnámban, vietnámi

vigad, vigadalom, vigasság vígad, vígadalom, vígasság

vigasztal vígasztal

víkendezni vikendezni

víz, vizes, vizez, vizű viz, vizes, vízez, vízű

vízilabda, víziló, vízipipa vizilabda, viziló, vizipipa

vonz, vonzd, vonzza, vonzzuk, vonzzátok vonza, vonzuk, vonzátok

whiskey, whiskey-t, whiskey-zik, whiskey-re whiskeyt, whiskeyzik, whiskeyre

whisky, whiskyt, whiskyzik, whiskyre whisky-t, whisky-zik, whisky-re

zavarba ejtő zavarbaejtő

zöld, zöldség zőld, zőldség

külön szóban hosszú ó, pl. láttam ezt a videót

összetett szóban mindig rövid o

de: legalábbis
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Zrt. zRt.

zsír, zsíros zsir, zsiros

zsiradék zsíradék

zsiráf zsíráf

zsűri zsüri

Emblémában, cégérben megengedett az ettől való eltérés; iratokban, levelezésben nem. Ha nem cégnévről van szó, csak egy 
bt.-ről általában, akkor kis kezdőbetűvel írandó.
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