
A főnevek 

  

  I. Fogalma: 
Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve. 

  

 II. Kérdőszavai: 
Ki? Mi? 

  

Hogy ismerheted fel a főneveket? 
Válaszd le a szóról a toldalékot, és úgy kérdezz rá! 

asztalon → asztal + on   -   asztal kérdése = mi? 

  

III. Fajtái: 

1.)    Köznevek: 

Több hasonló élőlény vagy élettelen tárgy közös neve. 

a)      Egyedi név 
(ide tartozik minden olyan főnév, amelyek a többi csoportba nem tartoznak bele) 

asztal, baba, néni, reggeli, számítógép, kutya, ló, tulipán, felhő, nap 

b)     Gyűjtőnév 
-          több hasonló dolog van egy csoportban. 

-          a főnév egyes számban van, mégis több élőlényt, tárgyat jelöl 

 osztály = sok gyerek             falka = kutyák, farkasok csoportja 

 nyáj = birkák csoportja        raj = méhek csoportja 

 erdőség = hatalmas erdők    dombság = sok domb vonulata 

c)      Anyagnév 
-          a minket körülvevő anyagok neve 

-          legkisebb része is azonos az egésszel 

tej, cukor, víz, zsír, vaj, 

benzin, vas, agyag, textil 

d)     Elvont főnevek 
-          nem lehet őket megfogni, csak a gondolatainkban léteznek 

 szeretet, barátság, hűség, igazság 

 gonoszság, harag, kapzsiság, fájdalom 

e)      Cselekvést jelentő főnevek 
-          igékből keletkeztek főnévképzők segítségével 

írás, ugrálás, mászás, hajlítás 

2.)    Tulajdonnevek: élőlények, tárgyak, fogalmak saját, megkülönböztető neve. 

a)      Személynév 

b)     Állatnév 

c)      Földrajzi név 

d)     Csillagnév 

e)      Intézménynév 

f)       Folyóiratok és művek címei 

g)      Márkanév 

h)     Kitüntetések és díjak neve 
  

IV. A tulajdonnevek 

A/ SZEMÉLYNÉV 

1.)    Helyesírásuk 
-   Minden elemét nagy kezdőbetűvel írjuk. 



2.)    Hagyományos helyesírású családnevek 

Mai betű Régi írásforma     Példa 
á               a                            Szakal 

á               aa                           Gaal 

á               aá                           Paál 

c               tz                           Lotz 

c               cz                           Móricz 

cs              ch                          Kovách 

cs              ts                           Babits 

é               e                            Széchenyi 

é               ee                           Deer 

é               eé                           Veér 

g               gh                          Herczegh 

i                y                            Ady 

j                i                             Iffiú 

ó               oo                          Goor 

ó               oó                          Joó 

ö               e                            Weöres 

ö               eö                          Eötvös 

ö               ew                         Thewrewk 

sz              z                            Zakall 

t                th                           Kossuth 

ty              thy                         Batthyány 

ú               uú                          Kuún 

v               w                           Wesselényi 

zs              s                            Jósika 

  

3.)    Hagyományos helyesírású családnevek toldalékolása (-val, -vel) 
-   mindig az utolsónak hallott hanghoz kapcsoljuk 

Babitscsal, Kováchcsal 

-   a két azonos mássalhangzóra végződő névhez kötőjellel kapcsoljuk 

Papp-pal, Széll-lel 

-   a családnevet változatlan formában leírjuk 

Baloghgal, Móriczcal,  

4.)    Hagyományos helyesírású családnevek elválasztása 
-   kiejtés szerint szótagoljuk a neveket 

-   a kétjegyű betűket egymás mellett tartjuk, nem választjuk el őket egymástól 

Eöt-vös, Ba-tsá-nyi, Weö-res, Czu-czor 

  

B/ ÁLLATNÉV 
Az állatok nevének minden egyes elemét nagy kezdőbetűvel írjuk! 

Morzsi, Patás, Csí, Vuk; 

  

C/ FÖLDRAJZI NÉV 

1.)   Egyelemű vagy egybeírt földrajzi nevek 
-          országok neve 

Magyarország, Németország, Elefántcsontpart 

-          tájegységek neve 

Kisalföld, Nagyalföld, Hegyalja 

-          települések neve 



Tatabánya, Sárospatak, Székesfehérvár, Balatonföldvár 

2.)   Kötőjellel írt földrajzi nevek 
-          a tulajdonnév után földrajzi közszó áll 

        óceán, tenger, öböl, árok, sziget, félsziget, zátony, fok, tó, folyó, patak, ér, 

csermely, forrás, kút, csatorna, öntözőcsatorna, mocsár, láp, holtág, 

Csendes-óceán, Fekete-tenger, Perzsa-öböl, Mariana-árok, Csepel-

sziget, Tihanyi-félsziget, Velencei-tó, Sárga-folyó, Galla-patak, János-

forrás, Mátyás-kút, Ecsedi-láp, Keleti-öntözőcsatorna, 

        mélyföld, alföld, síkság, sivatag, fennsík, domb, hegy, hegycsúcs, hágó, 

szoros, barlang, szirt, szikla, völgy, dűlő, 

Holland-mélyföld, Lengyel-alföld, Szatmári-síkság, Tétényi-fennsík, Kálvária-

domb,Kopasz-hegy, Vereckei-hágó, Gibraltári-szoros, Szelim-

barlang, Medve-szikla, Váli-völgy, Gödöri-dűlő 

-          a tulajdonnév előtt a hely egy részét vagy tulajdonságát jelölő szó áll 

Nyugat-Magyarország, Dél-Dunántúl, Délkelet-Kína, Holt-Tisza, Öreg-Duna, 

Magas-Tátra,   

-          két egyenrangú hely neve áll egymás mellett  

(=nagykötőjelet teszünk közéjük) 
Kál�Kápolna (vasútállomás), Komárom�Esztergom (megye),  

Tatabánya�Kertváros, Budapest�Bécs (vasútvonal), Volga�Don (csatorna,) 

3.)   Külön írt földrajzi nevek 
-          államnevek 

Magyar Köztársaság, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok 

-          államrészek neve: megye, járás, városkörnyék, bánság, grófság, terület 

Zala megye, Budai járás, Kent grófság, Tatabánya városkörnyék 

-          közterületek neve: út, utca, tér, körtér, sugárút, köz, lépcső, fasor, lakótelep, 

lejtő, liget, rakpart, sor, sétány, udvar, átjáró, park, híd 

Vadász utca, Dózsa György út, Kodály tér, Bánhidai lakótelep, Árpád köz, Hosszú 

sor, Madách kert 

-          a földrajzi köznevek, ha magyarázó céllal kapcsoljuk a tulajdonnévhez 

(a tulajdonnévről önmagában is tudjuk, hogy micsoda: város, tenger, stb.) 

Balaton tó, Duna folyó, Mátra hegy, Szahara sivatag, Tatabánya város 

4.)   Külön írjuk a következő szavakat: 
-          mente, köze, vidéke, melléke (valakinek a valamije) 

Duna mente, Szekszárd vidéke, Tatabánya környéke, 

-          alja, feletti (a hol kérdésre válaszol) 

Tilos alja, Kis-kút feletti 

-          érő, járó (a milyen kérdésre válaszol) 

Keveset érő, Székre járó 

  

D/ CSILLAGNÉV 
A csillagnevek helyesírásának szabálya megegyezik a földrajzi nevekével! 

1.)   Egyelemű vagy egybeírt csillagnevek 
Nap, Hold, Merkúr, Szaturnusz, Tejútrendszer, Nagymedve 

2.)   Kötőjellel írt csillagnevek 
Androméda-köd, Halley-üstökös, Perszeusz-csillagkép, 

3.)   Külön írt földrajzi nevek 
Föld bolygó, Nap csillag, 

  

E/ INTÉZMÉNYNÉV 



1.)   Az intézmény nevének minden szavát nagybetűvel kezdjük, kivételek: és, a, az 

Dózsa György Általános Iskola, Szabadtéri Bányászati Múzeum 

2.)   Az intézmények egy-egy kisebb részlegének nevét kisbetűvel írjuk 

a Dózsa György Általános Iskola könyvtára, a Szabadtéri Bányászati Múzeum 

pénztára 

3.)   Kisbetűvel írjuk a tulajdonnév után a következő típusú szavakat: 

-          pályaudvar, megállóhely, repülőtér, mozi, vendéglő, eszpresszó, üzlet, fürdő, 

temető 

Keleti pályaudvar, Katonatelep vasúti megállóhely, Ferihegyi repülőtér, Ugocsa 

mozi, Kis Rabló étterem, Vén Diák eszpresszó, Rómeó férfiruházati bolt, Lukács 

fürdő, Kerepesi temető 

  

F/ FOLYÓIRATOK ÉS MŰVEK CÍME 
1.)   Állandó cím: 

-          Fajtái, jellemzői: 

        újságok, hetilapok, folyóiratok 

        sok szám címeként használatosak 

-          Helyesírása: 

        minden szavát nagybetűvel kezdjük, kivéve az és szót 

Magyar Hírlap, Nemzeti Sport, Élet és Irodalom, Piac és Profit, PC Guru 

2.)   Egyedi cím: 

-          Fajtái: 

        irodalmi művek (regény, mese, vers, képregény)  

Két kicsi hód, Egy gondolat bánt engemet, 

        képzőművészeti alkotások (festmény, szobor, fotó)  

Ásító inas, 

        zeneművek (opera, dal, DE! mai modern zeneszámok címe is!!!)  

Százszor ölelj még! 

-          Helyesírása: 

        a címen belül csak a tulajdonneveket írjuk nagybetűvel 

A Pál utcai fiúk 

  

G/ MÁRKANÉV 
-         gyártmányok, termékek neve 

-         a név minden szavát nagybetűvel kezdjük 

Nike, Adidas, Fiat, Ariel 

-         ha a márkanév után odaírjuk a termék típusát, akkor azt külön írjuk 

Nike cipő, Adidas melegítő, Fiat személygépkocsi, Ariel mosópor 

  

H/ KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK NEVE 
a)      A díj, érem, emlékérem gyűrű stb. szavalat az előtte álló tulajdonnévhez kötőjellel 

kapcsoljuk 

Nobel-díj, Karinthy-gyűrű, Ady-emlékérem, Ady-jutalom 

b)      Több köznévből álló díj nevében minden szót külön írunk, és nagybetűvel kezdünk. 

Állami Díj, Akadémiai Aranyérem, Magyar Érdemrend, 

c)      A kitüntetések és díjak fokozatait, illetőleg típusait jelölő szavakat, kifejezéseket 

kisbetűvel írjuk. 

a Munka Érdemrend arany fokozata, Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje 
 


