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MELLÉKLET 

A szövegalkotási, a nyelvhasználati, nyelvhelyességi hibák jelölése 

 

A szaktanár az előforduló hibákat piros tollal javítja. Ceruzás bejegyzések, jelek a 

dolgozatokban nem hagyhatók. 

 tartalmi hiba: _______________ 

 szerkesztési hiba: - - - - - - - - - - - -  

 szórend, mondatrend: a helyes sorrendet függőleges vonalakkal és a szavak fölé írt 

számozással jelöljük. A bekezdések sorrendjét a margón számozással jelöljük. 

 logikai hiba, ugrás a tagmondatok, mondatok vagy bekezdések (a szöveg nagyobb 

egységei) között:→, ←, ↑, ↓ 

 logikai vagy nyelvi ellentmondás: ↔ 

 nyelvhasználati, nyelvhelyességi és stílushibák jelölése hullámos vonallal történik: 

      ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Az egymást követő mondatokban folyamatosan jelentkező, ismétlődő hibák esetében a 

hullámos vonalat a margón, függőlegesen kell kitenni. 

 hiányzó bekezdés jele: fordított Z betű 

 fölösleges bekezdés (álbekezdés) jele: áthúzott fordított Z betű 

 szövegbeli hiány jele: √ 

 a feladatkiírás szempontjából releváns tartalmi elem jelölése:  

 

A helyesírási hibák jelölési formái 

 súlyos hiba: 2 vagy 3 vonalas aláhúzás (az aláhúzás fejezze ki a hiba pontértékét) 

 enyhe (egyéb) hiba: 1 vonalas aláhúzás  

 egybeírás jele: függőleges vonás alul-fölül domború félkörrel:   

  különírás jele: függőleges vonás alul-fölül homorú félkörrel:  

 A helyesírási hibák jelölése tájékoztasson a hibák minősítéséről is. A könnyebb 

összeszámolás végett a hibapont a hibával egy sorban a margón jelölhető. 

A helyesírási hibák értelmezése és minősítése 

 A helyesírás értékelése az érettségi írásbeli vizsgán 2017 májusától A magyar 

helyesírás szabályainak 12. kiadása alapján történik. 

 Ismétlődő hibákra csak az első előfordulás alkalmával adható hibapont. Csak az 

ugyanabban a szóban előforduló megegyező hiba számít ismétlődő hibának. 

Ugyanazon toldalékok hibás írása különböző szavakban nem ismétlődő hiba. 

(A központozási hibák minősítését l. alább.) 

 A közkeletű szó fogalma bizonyos fokig környezet- és műveltségfüggő. 

Megítélésében meghatározóak a középiskolai tanulmányok, ugyanakkor a vizsgatárgy 

szakszókincse közkeletűnek tekintendő (pl. metafora). 

 A nyelvhelyességi hiba nem helyesírási hiba (pl. -ban/-ben és -ba/-be határozóragok 

keverése). 

 Az idézetekben elkövetett helyesírási hibákat a javító tanár ugyanúgy súlyos és egyéb 

hibák közé sorolja, ha a vizsgázónak volt lehetősége az idézet szövegének 

ellenőrzésére. Ha a vizsgázó emlékezetből idéz, és esetleg téved, hibáit az enyhe hibák 

közé kell sorolni. A költői-írói helyesírás átvétele a tanuló saját szövegében nem hiba, 

ha az idézet szó szerinti és idézőjellel jelölt. Amennyiben az idézet jelöletlen és/vagy 

tartalmi idézet, akkor az előforduló hibákra a hibának megfelelő hibapontszámot kell 

adni. 
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 A helyesírási hibákat a szövegértési és a szövegalkotási feladatokban együttesen kell 

figyelembe venni. 

 Ha a vizsgázó a megírt szövegalkotási feladatban a kidolgozási idő alatt javítani akar, 

akkor a javítás szabályos módja: a dolgozatíró javítani kívánt szót /szavakat egy 

vonallal áthúzza, a helyesnek vélt szót /szavakat pedig újra leírja. 

 Az ékezethasználat pongyolának minősül, ha az egyezményes ékezetek helyett a 

vizsgázó egyéni jeleket használ. Az egyéni írássajátosságok nem mentesítik a 

vizsgázót a hosszú és a rövid magánhangzók megkülönböztetésének kötelezettsége 

alól. 

A helyesírási típushibák pontozása  

 

Megjegyzés: Az alábbiakban a súlyos hibáknak két típusát különböztetjük meg: az 

egyik 3 hibapontot, a másik 2 hibapontot ér. 

 

Súlyos hiba (3 hibapont) 

 mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban (pl. esszencia, 

kommunikáció, immunis) 

 mássalhangzók kapcsolódásának hibás jelölése (teljes és részleges hasonulás,  

            összeolvadás, rövidülés, nyúlás, kiesés (pl. Ivett-tel, dühhel, százszor, színpad,   

            mondja, hallgat, egyes, gondtalan) 

 kis- és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Magyar 

Tudományos Akadémia, Természet Világa), melléknevek és egyelemű tulajdonnévből 

képzett melléknevek (pl. francia, balatoni, vendéglátóipari, adys) esetében 

 igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása (pl. lemegy, megy le, le fog menni) 

 a ly – j tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban, az ly – j hiánya vagy 

kiejtés szerinti jelölése 

 felszólító módú igealakok hibái 

 

Súlyos hiba (2 hibapont) 

 tagadószó egybeírása az igével, tagadott szóval, tagadott kifejezéssel 

 magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban 

(pl. árbóc, búra, immunis, reverzibilis; az a-á és e-é hangok felcserélése nem 

időtartamhiba, csak enyhe hiba) 

 közhasználatú szavak elválasztása 

 mondatkezdő nagybetű tévesztése 

 

Enyhe (egyéb) hiba (1 hibapont) 

 közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása 

(pl. csoda szép, nagy méretű, véghez visz; nyitvatartás (üzemidő), kémiaszakkör, 

szabadvers, vendéglátóipari)  

 nem közhasználatú szavak súlyos hibái 

 köznevek kezdőbetűjének tévesztése (pl. világháború) 

 kezdőbetű tévesztése több elemből álló tulajdonnévből képzett melléknév esetében 

(pl. New York-i, budapest – bécsi, Csokonai Vitéz Mihály-os) 

 betűtévesztés vagy felcserélés, betűkihagyás, szótagkihagyás 

 a központozási hibák kivételével minden más, a súlyos hibák között nem felsorolt 

hiba  
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Központozási hiba (összesen maximum 4 hibapont) 

A központozási hibák típusai:  

 mondatzáró írásjelek  

 tagmondatok közötti írásjelek (ide soroljuk a közbeékelés jelölését is)  

 mondatrészek közötti írásjelek hiánya vagy téves jelölése    

 egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése (pl. a címek, a megszólítás, az idézés 

írásjelei, sorszámnevek, dátumok írása, szavak és szórészek közötti írásjelek 

elmaradása, írásjel indokolatlan átvitele új sorba, valamint minden olyan írásjel-

használati hiba, ami az 1-3. típusba nem tartozik) 

 

5, bármely típusú központozási hiba után 1 helyesírási hibapont jár. Központozási hibákkal 4 

hibapontnál több nem szerezhető.  

 

A helyesírási vizsgapont kiszámítása 

A helyesírási hibapontok átszámítása vizsgaponttá úgy történik, hogy a javító tanár összegzi a 

súlyos, az enyhe és a központozási hibák hibapontjait, majd a következő táblázat szerint 

átváltja vizsgapontokra: 

 

Hibaponthatár Vizsgapont 

0-2 8 

3-4 7 

5-6 6 

7-8 5 

9-10 4 

11-12 3 

13-14 2 

15-16 1 

17 hibapont felett 0 

 

Az íráskép értékelése 

Adható összesen 2 pont a rendezettség, az olvashatóság és a kulturált forma (javítások, 

ékezethasználat kulturáltsága) alapján. A pongyola ékezethasználat hibái (az ékezetek egyéni 

vagy nehezen azonosítható módon jelölése) és a magánhangzók időtartamhibái nem moshatók 

egybe. 

 

Teljesítményszintek: 

 A dolgozat írásképe 0 pont, ha az íráskép alig olvasható vagy a terjedelem nagy 

részében rendezetlen, vagy sok és kulturálatlan javítás van a szövegben, vagy a 

dolgozatíró az ékezetek szabályos jelölésére nem fordít figyelmet. A felsorolt 

hibatípusok közül egyetlen hibatípus megléte is 0 pontot eredményez, ha nagyszámú 

hiba fordul elő. 

 1 pont adható, ha a dolgozat írásképe alapvetően rendezett, zömében jól olvasható, s a 

külső forma hibáinak száma (javítások, ékezethasználat rendezettsége) néhány hibánál 

nem több. 

 2 pont adható, ha a dolgozat írásképe rendezett, végig jól olvasható, javításai 

szabályosak, és ékezethasználata követi a szabályos hangjelölést. 


