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9. óra 

HELYNEVEK ÉS EGYÉB NÉVFAJTÁK 
 
 

& HELYNEVEK  
 
 
Helyneveknek azokat a tulajdonneveket nevezzük, melyeknek denotátuma a követ-

kező csoportok valamelyikébe tartozik: 
1. földfelszíni alakulat (víz, hegy, tájegység, sziget stb.) – ezek a szű-
kebb értelemben vett „földrajzi nevek” 
2. közigazgatási egység – ezek a „közigazgatási nevek” 
3. településen belüli kisebb egységek (városrészek, utcák, épületek) 
4. égitestek és azok részei – ezek a „földön kívüli helynevek” 
 
 A névviselő helyek nem olyan abszolút értelemben vett egye-
dek, mint az emberek: hierarchikus rendszert alkotnak („skatulyarend-
szert”): a nagyobb terület kisebbekre oszlik, ezek tovább még kiseb-
bekre.  
 

Jól tükröződik ez pl. a közönséges postai címzés gyakorlatában: Kovács János, Virág u. 5, 
Somorja, Szlovákia, Európa. 

 
Videó 
Ordog Ferenc interjureszlet – kópia (2.59) 
 
 

# Földrajzi nevek 
 
 
 A földrajzi nevek vagy toponimák lehetnek egyrészt a) t e rm é s z e t e s , másrészt b) 
m e s t e r s é g e s  fölfelszíni alakulatok. Természetes földfelszíni alakulatok pl. a  folyók, pata-
kok, tavak, tengerek, öblök, szigetek, félszigetek, hegyek, hegységek, völgyek, síkságok, táj-
egységek, erdők, határrészek stb. Mesterséges földfelszíni alakulatok nevei pl. Keleti-
főcsatorna, Bratszki-tenger, Trümmerberg. 
 

Egy-egy terület helyneveinek összességét az adott terület toponímiájának nevezzük. 
Pl. a középkori Pozsony vármegye toponímiája.  

 
A kisebb területi egységek nevét, a községek területén és hatá-

rában található neveket, azaz a bel- és külterületi neveket 
mikrotoponimáknak nevezzük. Pl. Illésháza község bel- és külterületi 
neveinek összessége alkotja Illésháza mikrotoponímiáját. 

 
A nagyobb területi egységek nevét, pl. a településneveket, fo-

lyóneveket, tájegységek nevét stb. makrotoponimáknak nevezzük. Egy-
egy nagyobb területi egység neveinek összessége alkotja az adott terü-
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let makrotoponímiáját. Pl. a középkori Pozsony vármegye makrotoponímiája. 
 

A földrajzi nevek nemegyszer ún. földrajzi köznevet is tartalmaznak, amely egy föld-
rajzi fogalmat jelölő főnév. Ez a több tagú földrajzi nevek utolsó tagja. A földrajzi köznév le-
het egyszerű szó (pl. domb, dűlő, völgy, árok, rét stb.) vagy összetett szó (pl. dombvidék, 
hegyvidék, holtág, fennsík stb.) 
 
 

# Közigazgatási nevek 
 
 
 Ide tartoznak egyrészt az a) o rs z á g n e v e k , másrészt a b) h e l y s é g n e v e k  (város- 
és községnevek). 
 
 

 
 
 
 
 

Videó 
Beszélő helységnevek – kópia (5.15) 
 

 
 

# Városrésznevek, közterületi nevek és építménynevek 
 
 
 A városrésznevek gyakran egy nnaaggyyoobbbb  vváárroossbbaa  bbeeoollvvaaddtt  kkiisseebbbb  

tteelleeppüülléésseekk nevei, mint pl. Budapesten Újpest, Rákospalota, Pestújhely, Du-
naszerdahelyen Síkabony. A közterületi nevek (utcák, terek, közök, sugár-
utak, lépcsők stb. nevei) alakszerkezeti és jelentésszerkezeti egyöntetűsé-
gükkel tűnnek ki. Az utcanevekkel azonos típusúak a hídnevek. Az építmé-
nyek közül elsősorban a templomoknak, kolostoroknak, váraknak, középü-
leteknek szokott tulajdonnevük lenni. 
 

 A középületek neve többnyire megegyezik a benne működő intézmény ne-
vével, pl. Parlament, Szépművészeti Múzeum, Vígszínház. 

 
 A lakóházak egyedi neveit a zárt beépítésű területekről csaknem egészen kiszorította 
a házszámozás. Csak a mműűeemmlléékkééppüülleetteekk régi nevei maradtak meg, vagy a műemléknek 
ugyan nem tekinthető, de feltűnő tájékozódási pontként szolgáló épületeké. 
 

● Pozsonyban: Pálffy-palota, Csáky-palota, Esterházy-palota, Mirbach-
palota, Grassalkovich-palota. 
● Pozsonyban: Manderla 

 
 Az e ls z ig e t e l t e n  á l l ó  k ü l t e r ü l e t i  l a k ó é p ü l e t e k  
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azonosítására és megkülönböztetésére továbbra is alkalmasabba a tulajdonnév, mint a ne-
hezen megjegyezhető helyrajzi szám. A tanyanevek többnyire a tulajdonos nevéből és a ta-
nya utótagból alakultak. A nyaralók, villák, víkendházak is szoktak kapni nevet. 
 

● tanyanevek: Fodor-tanya, Tamás-tanya, Kobza-tanya, Kondor-tanya, Kovács Pál-tanya, Em-
ma-major, Gatály-puszta, Kemény-puszta, Tass-puszta 
● nyaralók, villák, víkendházak neve: Irma-villa, Gyuri-lak; néha szójátékos változatban: Vár-
lak; ironikusan is: Harap-lak, Megkoplalta-lak 

 
Egyedi nevet viselnek az eerrőőddííttmméénnyyeekk  eeggyyeess  rréésszzeeii,,  aa  bbáássttyyáákk,,  ttoorrnnyyookk,,  

vváárr--  ééss  vváárroosskkaappuukk. 
 

● Budán a Buzogánytorony, Bécsi-kapu  
● Pozsonyban Mihály-kapu 

 
Nagy palotákban, kastélyokban külön nevük lehet aazz  ééppüülleett  eeggyyeess  rréé--

sszzeeiinneekk,,  uuddvvaarraaiinnaakk,,  hheellyyiissééggeeiinneekk. 
 
● pl. a prágai várban Ulászló-terem, ahol régebben a cseh királyokata koronázták, most pedig a 
köztársasági elnököket iktatják be 

 
Az építménynevek közé sorolhatjuk a Pacific vasútvonal vagy a Barátság-kőolajveze-

ték nevét.  
 
Sajátos új névfajta az á l l o m á s n é v , pl. Budapesten a Déli pályaudvar, Miskolcon a 

Tiszai pályaudvar. 
 
 

# Földön kívüli helynevek 
 
 

Ide tartoznak a ccssiillllaaggookk,,  ccssiillllaaggkkééppeekk nevei, a HHoolldd  eeggyyeess  ttáájjaaiinnaakk  nevei. A csillagok-
nak, csillagképeknek rendkívül sok neve van a népnyelvben is. 

 
● népi csillagképnevek 
– a Göncölszekér nevei: Kincső (Palócföld), Döncöl (Szeged környéke), Benceszekere, Bencer, 
Császár Asztala, Csíki szekér, Demsze, Dence, Ganci, Gence, Gince, Gönc, Gönce, Gönde, Nagy-
szekér, Szekércsillag, Úti csillag 
– a Fiastyúk nevei: Fagyhozó csillag, Csirkéstyúk, Csürke-csillag, Fiascsillag, Kottafias 
 
● népi csillagnevek: 
– az esti Vénusz megnevezésére: Esteli csillag, Álomhozó csillag, Alkonycsillag, Vadlegeltető (ha 
napnyugta után látható, amikor az erdei állatok elindulnak legelni), Vadak csillaga, Szarvasle-
geltető, Vacsoracsillag 
– a hajnali Vénusz megnevezésére: Ökörkereső csillag (a gondatlan pásztor hajnalban keresi a 
csordából elkódorgott ökröket), Hajnalcsillag, Hajnal hírmondója, Pitymalló csillag, Pásztorser-
kentő (jelzi a pásztornak, hogy ideje kihajtani), Virradó csillag, Reggeli csillag 
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# Névpolitika 

 
 
Videó 
Bíróságok a helységnevek – Erdélyi Magyar Televízió – kópia (1.36) 
Maradnak a helységnevek – Erdélyi Magyar Televízió – kópia (1.04) 
 
 
A helységnévhasználat jogi szabályozása Szlovákiában 1995 és 2011 között 
 
 
 Az 1994.július 7-én jóváhagyott, a  k ö z s é g e k  n e m z e t i s é g i  n y e l v e n  t ö r t é n ő  
m e g j e l ö lé s é r ő l  szóló 191. sz. törvény, az ún. t á b l a t ö r v é n y  – melynek elfogadására 
szintén az ET-tagság miatt volt szükség – lehetővé tette, hogy 

 a község kezdetét és végét jelző tábla alatt egy másik, a hivatalostól eltérő táblán a kisebb-
ség nyelvén is föltüntessék azon települések nagy részének nevét, melyeken valamely ki-
sebbség a lakosságnak legalább 20%-át alkotja 

 a törvényhez függelékként hozzácsatolták az érintett települések listáját, a kisebbségi név-
forma feltüntetésével (a függelék magyar, ruszin/ukrán és német nyelvű neveket tartalmaz, 
roma nyelvűeket azonban nem).  

 
 A tábla méreteit úgy állapították meg, hogy a kisebbségi nyelvű 
felirat betűi jóval kisebbek, mint a szlovák nyelvű feliratéi, s nagyobb 
távolságról nehezen olvashatók. AA  ttáábblláákk  eellttéérrőő  sszzíínnee,,  mméérreettee  ééss  eellhhee--

llyyeezzééssee  sszziimmbboolliikkuussaann  aa  ttööbbbbssééggii  ééss  aa  kkiisseebbbbssééggii  nnyyeellvveekk  ssttááttuussaa  kköö--

zzööttttii  kküüllöönnbbssééggeekkrree  uuttaall..  Ezzel szemben pl. Romániában a két felirat 
teljesen azonos színű és nagyságú. 

 
 A táblatörvény a kisebbségi helységneveket nem tette hiva-
talossá: 

 a jogszabály megállapítja, hogy ezek „helyi jelleggel bírnak” 

 a kisebbségi nevek nneemmccssaakk  aa  sszzlloovváákk  ttéérrkkééppeekkeenn  nneemm  sszzeerreeppeellhheettnneekk,,  hhaanneemm  mméégg  aazz  úúttjjeell--

zzőő  ttáábblláákkoonn  sseemm..  
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 Sőt, a hatalom 1998 februárjában – az államnyelvtörvényre hivatkozva – támadást indított a 
magyar helységneveknek a szlovák rádió és a szlovák tévé magyar nyelvű adásaiban történő 
használata ellen. (Az államnyelvtörvény nem érvénytelenítette a táblatörvényt, sőt hivatkozott rá 
mint hatályos jogszabályra.)  
 Egyébként nem ez volt az első kísérlet a magyar helységnevek nyilvános használatának betil-
tására: 1992 decemberében az 1990. évi nyelvtörvényre hivatkozva próbálták elérni, hogy a szlo-
vák tévé magyar nyelvű adásában szlovákul használják a szlovákiai helységneveket. A magyar ki-
sebbség határozott ellenállásának köszönhetően mindkét kísérlet kudarcba fulladt. 

 

 kisebbségi helységneveket tartalmazó – s ezeket tulajdonképpen nyelvi értelemben is kodi-
fikáló – lista nem volt teljes: hiányoztak róla az 1946. évi nacionalista „helységnévreform” 
(vö. 4.1.1.) során szlovák személyekről elnevezett községek neve (pl. Gabčíkovo, Tešedíkovo, 
Kolárovo, Štúrovo), hiába haladja meg az e falvakban és városokban élő magyarok aránya 
bőven a 20%-ot  

  
 Ezek magyar nevét ugyanis a törvény szerint csupán akkor lehetett feltüntetni, ha e kérdésről 
előbb népszavazást rendeznek, melyen a választópolgároknak több mint a fele vesz részt, s leg-
alább 80%-uk ezt megszavazza.  

  

 ezenkívül nem volt lehetőség azon helységek kisebbségi nyelvű megjelölésére, amelyek köz-
igazgatásilag nem önállóak (nem alkotnak önálló községet), pedig szlovák nyelvű helység-
névtábla ezeket is jelöli 

 
 
A helységnévhasználat jogi szabályozása Szlovákiában 2011-től 
 
 

A kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény módosítása, amely 2011. július 1-
jétől hatályos, megszüntette a táblatörvényt. Ettől kezdve maga a kisebbségi nyelvtörvény 
szabályozza a kisebbségi nyelvek használatát, valamint az 1999. évi 221. sz. kormányrende-
let, amely közzéteszi azoknak a községeknek a jegyzékét, amelyekben a kisebbségi lakosság 
eléri az összlakosság 20%-át.  

 

 
A kisebbségi nyelvtörvénynek a helynevek használatára vonatkozó rendelkezései a 

következők: 
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4. §  
A kisebbségi nyelvű megjelölések 
 

§ 4 
Označenia v jazyku menšiny 
 

(1) A 2.§ (1) bekezdés szerinti községben a község 
államnyelvű elnevezése mellett a község ki-
sebbségi nyelvű megjelölését is feltüntetik, még-
pedig a község kezdetét és végét jelző közúti jel-
zőtáblákon, a közigazgatási szerv épületein vagy 
a kisebbség nyelvén kiadott határozatokon, 
amennyiben ez a megjelölés fel van sorolva a 2.§ 
(2) bekezdés szerinti kormányrendeletben. 

(1) V obci podľa § 2 ods. 1 sa popri názve obce 
v štátnom jazyku uvádza aj označenie obce 
v jazyku menšiny, a to na dopravných značkách 
označujúcich začiatok obce a koniec obce, 
budovách orgánov verejnej správy alebo 
rozhodnutiach vydaných v jazyku menšiny, ak 
je takéto označenie uvedené v nariadení vlády 
podľa § 2 ods. 2. 

(2) A község kisebbségi megjelölését tartalmazó 
közúti jelzőtáblákat a 2.§ (1) bekezdés szerinti 
községben a község nevét mindig államnyelven 
feltüntető közúti jelzőtábla alatt helyezik el. 
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma álta-
lánosan kötelező jogszabállyal meghatározza a 
községeket a nemzeti kisebbségek nyelvén tájé-
koztató céllal megjelölő, a község nevét tartalma-
zó közúti jelzőtáblától eltérő közúti jelzőtáblát. 

(2) Dopravné značky s označením obce v jazyku 
menšiny sa umiestňujú v obci podľa § 2 ods. 1 
pod dopravnými značkami s názvom obce, 
ktorý sa uvádza vždy v štátnom jazyku. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
ustanoví všeobecne záväzným právnym 
predpisom dopravnú značku na účely 
informatívneho označovania obcí v jazykoch 
menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej 
značky s názvom obce. 

(3) A község kisebbségi nyelvű megjelölését a 2.§ 
(1) bekezdés szerinti községben fel lehet tüntetni 
a vasútállomások, autóbusz-állomások, repülőtér 
és kikötő megjelölésénél is. A község kisebbségi 
nyelvű megjelölését az államnyelvű elnevezés 
alatt kell megjeleníteni egyforma vagy kisebb 
betűtípussal. 

(3) Označenie obce v jazyku menšiny sa v obci 
podľa § 2 ods. 1 môže uvádzať aj pri označení 
železničnej stanice, autobusovej stanice, letiska 
a prístavu. Označenie obce v jazyku menšiny sa 
zobrazuje pod názvom v štátnom jazyku s 
rovnakým alebo menším typom písma. 

(4) A 2.§ (1) bekezdés szerinti község saját terüle-
tén az utcaneveket és más helyi földrajzi jelölése-
ket kisebbségi nyelven is feltüntetheti. 

(4) Obec podľa § 2 ods. 1 môže na svojom 
území označovať ulice a iné miestne 
geografické značenia aj v jazyku menšiny. 

(5) Szakmai publikációkban, sajtóban és 
a tömegkommunikáció más eszközeiben, illetve 
a közigazgatási szervek hivatali tevékenységében, 
amennyiben használják a kisebbségi nyelvet, 
a standardizált földrajzi elnevezések mellett fel 
lehet tüntetni a földrajzi objektumok kisebbségi 
nyelvben meggyökerezett és használt megjelölé-
sét a kisebbség nyelvén is.  

(5) V odborných publikáciách, v tlači a iných 
prostriedkoch masovej komunikácie a v 
úradnej činnosti orgánov verejnej správy, ak sa 
v nich používa jazyk menšiny, sa popri 
štandardizovaných geografických názvoch3b) 
môžu uvádzať aj označenia geografických 
objektov, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku 
menšiny, aj v jazyku menšiny. 

(6) A 2.§ (1) bekezdés szerinti községben a Szlovák 
Köztársaság állampolgárainak életének, egész-
ségének, biztonságának vagy vagyonának fenye-
getettségét érintő információkat a nyilvánosság 
számára elérhető helyeken az államnyelv mellett 
kisebbségi nyelven is feltüntetik. Minden feliratot 
és a nyilvánosság tájékoztatására szánt hirdet-
ményt, különösen az árusítóhelyeken, sportléte-
sítményekben, a vendéglátó-ipari egységekben, az 
utcán az út mellett és felett, az autóbusz-
állomásokon és vasútállomásokon, fel lehet tün-
tetni a kisebbség nyelvén is. 

(6) V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie 
týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, 
bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej 
republiky uvádzajú na miestach prístupných 
pre verejnosť popri štátnom jazyku3aa) aj v 
jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy 
určené na informovanie verejnosti, najmä v 
predajniach, na športoviskách, v reštauračných 
zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad 
nimi, na letiskách, autobusových staniciach a 
železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj 
v jazyku menšiny. 
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(7) A síremlékeken, az emlékműveken és az em-
léktáblákon a feliratokat az államnyelv mellett 
kisebbségi nyelven is fel lehet tüntetni. 

(7) Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a 
pamätných tabuliach sa môžu uvádzať popri 
štátnom jazyku 3aa) aj v jazyku menšiny. 

(8) A 2.§ (1) bekezdés szerinti községben a köz-
igazgatási szerv saját hatáskörében kérésre az 
államnyelv mellett kisebbségi nyelven is biztosítja 
a tájékoztatást az általánosan kötelező jogszabá-
lyokról. A 2.§ (1) bekezdés szerinti község saját 
hatáskörben kiadott általánosan kötelező rende-
leteit az államnyelvű szöveg mellett kisebbségi 
nyelven is kiadhatja; ebben az esetben az állam-
nyelvű szöveg a döntő. 

(8) Orgán verejnej správy v rámci svojej 
pôsobnosti v obci podľa § 2 ods. 1 zabezpečuje 
na 
požiadanie informácie o všeobecne záväzných 
právnych predpisoch popri štátnom jazyku3aa) 
aj v jazyku menšiny. Obec podľa § 2 ods. 1 
môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia 
v rámci svojej pôsobnosti popri znení v 
štátnom jazyku aj v jazyku menšiny; v takomto 
prípade je rozhodujúce znenie v štátnom 
jazyku. 

 
4a. §  
Helyi népszavazás a község megjelölésének mó-
dosításáról 
 

§ 4a 
Miestne referendum o zmene označenia obce 

(1) A 2.§ (1) bekezdés szerinti község lakosainak 
szavazásával határozhat a községnek a Szlovák 
Köztársaság kormányának rendeletében meghatá-
rozott kisebbségi nyelvű megjelölése módosításá-
ról. 

(1) Obec podľa § 2 ods. 1 môže formou 
hlasovania svojich obyvateľov rozhodnúť o 
zmene 
označenia obce v jazyku menšiny uvedenej v 
nariadení vlády Slovenskej republiky. 
 

(2) A község megjelölésének módosításáról szóló 
helyi népszavazásra külön törvény vonatkozik. 3c) 

(2) Na miestne referendum o zmene označenia 
obce sa vzťahuje osobitný zákon. 3c) 

 
 

3b) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa többször 
módosított, a geodéziáról és kartográfiáról szóló 
215/1995 sz. törvényének 18. §. 

3b) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov. 

3c) A Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított, a 
községek rendszeréről szóló 369/1990 sz. törvényének 
11.a§. 

3c) § 11a zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
A 3. paragrafus 1. bekezdésének legelején hivatkozott rendelkezés így szól: 

 
2. § 
A kisebbség nyelvének használata a hivatali érint-
kezésben 

§ 2 
Používanie jazyka menšiny v úradnom styku 
 

(1) Ha a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbség-
hez tartozó, adott községben állandó lakhellyel 
rendelkező állampolgárai két egymást követő 
népszámlálás szerint a község lakosságának leg-
alább 15%-át alkotják, e községben a hivatali 
érintkezés során joguk van a kisebbségi nyelvet 
használni. 

(1) Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú 
osobami patriacimi k národnostnej menšine 
a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa 
dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach 
obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, 
majú právo v tejto obci používať v úradnom 
styku jazyk menšiny. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti községek jegyzékét és 
a községek (1) bekezdés szerinti  kisebbségi nyel-
vű megjelölésének jegyzékét a Szlovák Köz-
társaság kormánya rendeletben állapítja meg. 

(2) Zoznam obcí podľa odseku 1, ako aj zoznam 
označení obcí podľa odseku 1 v jazykoch 
menšín ustanoví nariadenie vlády Slovenskej 
republiky. 
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& INTÉZMÉNYNEVEK 
 
 

Az intézménynevek közé soroljuk a táárrssaaddaallmmii,,  ggaazzddaassáággii,,  ppoolliittiikkaaii,,  iiggaazzggaattáássii,,  sszzoo--

cciiáálliiss,,  kkuullttuurráálliiss  ééss  eeggyyéébb  iinnttéézzmméénnyyeekk elnevezéseit. Az intézménynév fogalmát nem a nyelv-
tudomány alakította ki, hanem a ggaazzddaassáággii  éélleett, ill. a jjoogg, a cég fogalmával, amely hatósági-
lag nyilvántartott (bejegyzett) név, amelyen valamely önálló jogi személyként működő válla-
lat tevékenységét folytatja. 

 
 Ezeket csak újabban sorolják a tulajdonnevek közé. Voltaképpen a tulajdonnév-kategória 
határához közeledünk, hiszen az intézmények jelentékeny része közszói kapcsolat, amelyben 
semmi – hagyományos értelemben vett – „tulajdonnévszerű” nincs. 

 
Az intézménynév tehát eeggyy  öönnáállllóó  jjooggii  sszzeemmééllyy  hhaattóóssáággiillaagg  nnyyiillvváánnttaarrttootttt  eeggyyeeddii  nnee--

vvee. Mivel egyedi, mindenképpen külön tulajdonnévfajta. 
 
Az intézményneveknek J. Soltész Katalin és a helyesírási szabályzat alapján több típu-

sát különíthetjük el. 
 

1. Puszta közszói kapcsolat, olykor egyetlen szó 
 
● Magyar Tudományos Akadémia, Központi Statisztikai Hivatal, Egészségügyi 
Minisztérium, Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma 
●  Belügyminisztérium, Bélyegmúzeum 

 
2. Azok a megnevezések, amelyekben a megkülönböztető elem pusztán a 

működései hely feltüntetése 
 
● Bajai Állami Gazdaság, Pécsi Nevelőintézet, Duna Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 

Ezeket nem kötelező nagy kezdőbetűvel írni; a nagy kezdőbetű csupán arra szolgál, 
hogy kiemelje tulajdonnévi jellegüket. 

 
3. Tulajdonnévi vagy tulajdonnévszerű megkülönböztető elemet tartalmazó intézményne-
vek. 
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● Ganz Villamossági Művek, Országos Széchényi Könyvtár, Jókai Színház, Madách Könyvkiadó, 
Kodály Zoltán Alapiskola, Vámbéry Ármin Gimnázium 
● Kalligram Könyvkiadó, Gramma Nyelvi Iroda 
 

4. A helyesírási szabályzat szerint a mozik, vendéglők, eszpresszók, üzletek, fürdők, temetők 
stb. megnevezésében „az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül”, s ezért a köznévi tagot 
(tagokat) kisbetűvel íratja. 

 
● Ferihegyi repülőtér, Ugocsa mozi, Kis Rabló étterem, Vén Diák eszpresszó, Rómeó férfiruháza-
ti bolt, Lukács fürdő, Kerepesi temető 

 
5. Rendezvények neve 
 
a) Az intézményszerű rendezvények, kiállítások, vásárok nevét az intézménynevekével azo-
nos módon szokás írni. 

 
● Budapesti Nemzetközi Vásár, Szegedi Szabadtéri Játékok, Vadászati Világkiállítás, Budapesti 
Művészeti Hetek 

 
b) Egyéb időszaki rendezvények 

 
●  Bajnokcsapatok Európa Kupája, Davis Kupa 
● Arany Dániel matematikai verseny, Ki mit tud, Röpülj páva 
● Kazinczy Napok, Duna Menti Tavasz, Gramma Nyelvészeti Napok 

 
 Érthetetlen, hogy a magyar nyelv hete vagy az országos középiskolai tanulmányi ver-
seny miért nem eléggé intézményszerű ahhoz, hogy tulajdonnévnek tekintsük. 
 
6. Kitüntetések, díjak 

 
●  Nobel-díj, Kossuth-díj, Eötvös Loránd-emlékérem 
●  Állami Díj, Akadémiai Aranyérem 

 
7. Rádió- és tévéadók 

 
● Kossuth rádió / Kossuth Rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió 
● Magyar Rádió, Danubius Rádió, Tilos Rádió 
● Amerika Hangja, Szabad Európa Rádió 
● Magyar Televízió, Duna Televízió 

 
8. Vasúti járatok 

 
● Orient-expressz, Tisza-expressz, Kék Nyíl 

 
9. Államnevek 
 

Ezeket a korábbi névrendszerezések nem különböztették meg az országnevektől, 
ezért nehéz volt arra a kérdésre felelni, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok neve előtt 
miért áll névelő, holott Magyarország, Ausztria stb. neve előtt nincs.  
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Ennek az az oka, hogy az előbbiek nem földrajzi egységeket, hanem politikai intézmé-
nyeket jelölnek, akárcsak a szintén névelős Magyar Köztársaság, Osztrák Köztársaság stb. 
 
 

& SZELLEMI ALKOTÁSOK NEVEI 
 
 

A szellemi alkotások két nagy csoportra oszthatók: címekre, valamint áru- és márka-
nevekre.  

A cím nem a könyvnek mint tárgynak a neve (mert abból, így pl. a Fekete gyémántok-
ból sok van), hanem a könyvnek mint szellemi alkotásnak, amely egyedi.  

Hasonló a helyzet az olyanokkal is, mint a Mercedes, Dalila, Acilpirin, amelyek nem 
egy-egy autónak, cigarettának, ill. gyógyszertablettának a tulajdonnevei, hanem egy-egy 
gyártmányé mint egyedi szellemi alkotásé. 

 
 A címek és az árunevek tulajdonnév volta mellett szól az a tény is, hogy jogi védelemben 
részesülnek. 

 
Természetesen az áru- és márkaneveket gyakran használjuk az egyes tárgyak megje-

lölésére is, ilyen mondatokban, mint beszáll a mercedesbe, rágyújt egy dalilára, bevesz egy 
acilpirint. Ilyenkor aa  ttuullaajjddoonnnneevveett  kköözzsszzóókkéénntt  hhaasszznnáálljjuukk,  hasonlatosan ahhoz, amikor azt 
mondjuk: leveszi a polcról a Fekete gyémántok-at; láttam a Hamlet-et, tehát amikor az egye-
di szellemi alkotás egy-egy konkrét térbeli-időbeli megtestesülésére gondolunk. 

 
 

# Címek 
 
 

A címek közé tartozik az a) irodalmi alkotások, b) képzőművészeti alkotások, c) zene-
művek neve. 

 
Nem tartoznak ide az újság- és folyóiratnevek, mert ezek inkább intézmény jellegűek, 

mint egyedi szellemi alkotások: az újságok és folyóiratok minden alkalommal más-más szö-
veggel jelennek meg, a tartalmi azonosság mint az egyediség kritériuma csak egy-egy számra 
érvényes, de az egyes számoknak nincs saját címük. 
 
 

# Áru- és márkanevek 
 
 

Ezek a lleeggffiiaattaallaabbbb  ttuullaajjddoonnnnéévvffaajjttáákk  kköözzéé tartoznak: a fejlett ipari társadalom és a 
piaci verseny hozta őket létre. 

 
A márkanevek rendszerint szoros kapcsolatban vannak a cég nevével. Többségük 

mesterségesen alkotott fantázianév, de ezek sem teljesen önkényesek: gyakran van bennük 
valamilyen informatív elem, többé-kevésbé rejtjelezett utalás a készítmény rendeltetésére, 
sajátosságára. 
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Ilyen pl. a -dent a fogkrémnevekben (Amodent, Dentofil). 

 
Ismert és elterjedt árucikknevek könnyen k ö z n e v e s ü l n e k . Így például hajlanak a 

köznevesülésre az anyagnevek, gyógyszernevek, szivarfajták nevei, de J. Soltész szerint a ci-
garettáké nem. 

 
● alpakka, nájlon, teflon 
● acilpirin, penicillin, kinin 
● virzsínia, havanna, portorikó 

 
Az említett köznevesült árunevek többnyire még mindig csak egy bizonyos anyagot, 

gyógyszerféleséget, szivarmárkát jelentenek. Ám a köznevesülés odáig is előrehaladhat, hogy 
az á r u n é v  k i t e r j e d h e t  a  f a j f og a l o m ra  i s . Ez többnyire új találmányok nevével esik 
meg, melyeknek nincs is közszói megnevezésük. 

 
 Ilyen szabadalmaztatott márkanév volt eredetileg a Gilette, a Thermos, a Magnetofon. Ez 
utóbbinak használata körül per is folyt. 
 Ilyenkor aztán, ha más cég is elkezdi gyártani ugyanazt a cikket, a köznévvé vált árunév 
melllé újabb tulajdonnévi használatú márkanév kerül, pl. Rothar zsilett, Philips magnetofon. 

 
 

& ÁLLATNEVEK 
 
 

Az állatnevek keletkezésében aannttrrooppoommoorrff  sszzeemmlléélleett  éérrvvéénnyyeessüüll. Amikor az ember 
nevet ad egy állatnak, többé-kevésbé embernek tekinti. Ebből adódik az állatneveknek az a 
névrendszertani jellemzője, hogy nem általánosak, nem minden egyednek van neve. Rend-
szeresen aazz  eemmbbeerrhheezz  lleeggkköözzeelleebbbb  áállllóó  hháázziiáállllaattookk kapnak nevet.  

 
Az állatnévadás alapfeltétele az embernek az állattal való személyes kapcsolata, ill. az 

emocionális érintettség. Mindig van nevük a (háznál tartott) kkuuttyyáákknnaakk,,  lloovvaakknnaakk,,  sszzaarrvvaass--

mmaarrhháákknnaakk, talán kevésbé általánosan a mmaaccsskkáákknnaakk, ritkábban az egyéb háziállatoknak 
(sertés, juh, kecske, bivaly, szamár). Rendszerint nevet kapnak a kkeeddvvtteellééssbbőőll  ttaarrttootttt  sszzoobbaaááll--

llaattookk,,  kkaalliittkkaammaaddaarraakk,,  aazz  áállllaattkkeerrttii  áállllaattookk stb. 
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& TÁRGYNEVEK 
 
 

A tárgynevek keletkezésében is ér-
vényesül az aannttrrooppoommoorrff  sszzeemmlléélleett,,  ttoovváábbbbáá  

aa  zzoooommoorrff  sszzeemmlléélleett. A tárgyak közül azok 
kaphatnak nevet, amelyek antropomorfi-
zálhatók (fegyverek mint az ember harcos-
társai) vagy legalábbis állatszámba vehetők 
(a ló gyanánt szolgáló járművek). A tárgyak-
ra is igaz, hogy nem általánosak, nem min-
den egyednek van neve. 
 

A tárgynévadás a tárgyaknak csupán 
egyetlen csoportjára, a h a j ó k r a  terjed ki 
többé-kevésbé áállttaalláánnoossaann. A hajók nevü-
ket nemegyszer pezsgősüveges ünnepély, 
hajókeresztelő során kapják; a hajó testére, 
tartozékaira jól olvashatóan ki van írva, a 
hivatalos iratokban föl van tüntetve. 

 
 Az első magyar gőzhajó, amely Széche-
nyi István szervező tevékenysége eredmé-
nyeként került a Balatonra, a Balatonfüre-
den színházat építő Kisfaludy Sándor költő-
ről kapta a nevét. 
 Ma néhány történelmi személyiség és 
költő, író nevén kívül majdnem minden hajó 
neve helynévi eredetű, pl. Rába, Garam, La-
torca; Veszprém, Zala, Szatmár; Dévény, Kö-
vesd, Medve, Vukovár, Tabán. 

 
A hajók mintájára adtak nevet a 

mmoozzddoonnyyookknnaakk,,  lléégghhaajjóókknnaakk,,  rreeppüüllőőggééppeekk--

nneekk is, amíg ezek gyártása nem vált tömeg-
termeléssé. 

 
 Az Apollo, Szojuz, Discovery stb. elneve-
zések nem egyedi, hanem sorozatnevek: a 
márkanevek közé sorolhatók. 
 A Hungária-expressz stb. vonatnevek 
pedig nem a szerelvényt mint tárgyat, ha-
nem a járatot mint intézményt jelölik. 

 
Előfordulnak még aauuttóónneevveekk, a középkorban ffeeggyyvveerrnneevveekk,,  áággyyúúnneevveekk,,  hhaannggsszzeerr--  ééss  

hhaarraannggnneevveekk. Híres ddrráággaakköövveekk, főleg ggyyéémmáánnttookk az újabb korban is kaptak nevet. 
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& FANEVEK 
 
 
Egyes ffeellttűűnnőő  ffáákk is egyedi nevet kapnak. Papp József „Védett területek, növény- és 

állatritkaságok” c. könyvecskéje mintegy 30 ilyen magyarországi fát említ. 
 

● Basa-fa, Mátyás-tölgy, Zrínyi-hárs, Széchenyi-emlékhárs, Lajos-bükk, Izabella-fa, Mária-fa, 
Bényei-nyár. 

 
Fáról kapta nevét a Budai-hegységben lévő, Budapesthez tartozó közkedvelt kirándu-

lóhely, a Normafa. A név arra az azonnevű hatalmas bükkfára megy vissza, amelynek kiodva-
sodott, csonka törzse 1927-ben dőlt ki. Németül a fát Normabaum-nak hívták. 

 
 A név e t i m o l ó g i á j a  bizonytalan. Némelyek azzal hozzák kapcsolatba, hogy 1840-ben 
itt énekelte el a Nemzeti Színház operatársulatának tagja, Schodelné Klein Rozália (1811–1854) 
a leghíresebb Bellini-operának, a Normának a nagyáriáját. 
 Más vélemény szerint a névadás azon alapszik, hogy a környező falvakból a budai piacokra 
errefelé behordott élelmiszernek itt volt a vámfizetési helye, s minthogy a különféle élelmi cik-
keknek más és más volt a díjtétele („normája”), a nagy fa alatt lerovandó díjtételnek „norma” 
megjelölését átvonták a fára. 
 Az sem lehetetlen, hogy a Normafa előzménye a németesen ejtett magyar lármafa ’riadó-
jelzésre szolgáló pózna’. 

 
 
 

 


