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Bevezetés 

• NYTI-ben működtetett Közönségszolgálat (e-
mail, telefon) kiegészítésére 

• Online helyesírási és nyelvhasználati 
tanácsadás – automatikus eszközökkel 

• Leggyakoribb helyesírási témakörökben 
célzott kérdésekre automatikus válaszok 

• Nyelvtechnológiai megoldások 

 



A magyar helyesírás 

• Nagyon sok szabály, bonyolult szabályozás 

• „Értelemtükröztetés elve” 

– Arany óra, aranyóra; orosz tanár, orosztanár 

• Nyelvtani kategóriák ismeretére épít 

– Összetétel v. szószerkezet, jel/rag v. képző stb. 

Pl. vendéglátóipar, vendéglátóiparnak, vendéglátó-ipari 

• Kivételek, hagyományok 

– Sárgarigó, fekete rigó; árboc; belügyminisztérium 

• Gépi kezelés: csak részterületeken lehetséges 

 



Helyesírás.mta.hu 

• Hasonló oldalak / szövegszerkesztők helyesírás-
ellenőrzői: 

– Egyszerű szóalakok javítása (pl. muszály, kissebb stb.) 

– Kivételek, gyakori összetételek: szótár (véges szólista) 

• Helyesírás.mta.hu: 

– Szabályok: potenciálisan végtelen számú alak ellenőrzése 

– Szöveges magyarázatok 

– Hivatkozások (AkH., OH.) 

– Folyamatos javítás (visszajelzések!), fejlesztés 



Helyesírás.mta.hu 





Külön vagy egybe? 

• Különírás-egybeírás: a legproblémásabb részterület 

– Kivételszótár: 125.000 tétel 

– Morfológiai elemzés (Humor) 
csuklós[MN]: csuklik[IGE]=csukl+ós[_SZOK]+[NOM] 

– Szemantikai elemzés: 350.000 szó, 90 kategória 
(foglalkozásnevek, anyagnevek, színnevek, rangok, 
földrajzi utótagok, népek/nyelvek, …) 

– Szabályalapú elemzés: 372 formális szabály 

– Elemzési fákból szöveges magyarázatok generálása 

 









Helyes-e így? 

• Egyszerű szavak helyesírása 

– J vagy ly 

– Hosszú mgh.-t vagy msh.-t ejtünk: kisebb, 
szinonima  

–  Rövid mgh.-t vagy msh.-t ejtünk: tízes, 
akkumulátor 

• Helytelen alak: javasolt helyes alakok 

• Hunspell szabad forrású helyesírás-ellenőrző; 
saját szótárak 

 

 



Helyes-e így? 2. 

• Nyelvhasználati tanácsok 

Szótő, morfológiai elemzés (Humor elemző) + szabályok 
alapján: 

– Paronimák 

 

 
– Végződések 

 

– Beszélt 
nyelvi alakok 





Névkereső 

• Tulajdonnevek helyesírása 
200.000 név adatbázisa: földrajzi nevek, családnevek, 
személynevek, … 

• Prediktív bevitel 

• Egyértelműsítő besorolások, toldalékolt alakok 

 

 

 





Elválasztás 

• Szótagminták alapján 
Huhypn szabad forrású elválasztó 

• Összetételi határok alapján 
Humor morfológiai elemző 

• Tesztelés, kiegészítés 
Magyar Nemzeti Szövegtár 10M leggyakoribb 
szava alapján 

















Jelen és jövő 

• 2013 április 30. óta: 

– 1.534.000 oldalletöltés, 143.000 látogató (58% visszatérő) 

• Már elérhető: 

– Reszponzív felület (mobil, tablet, …) 

– Beágyazható alkalmazás 

– Blog 

• Folyamatos fejlesztés 

– Visszajelzések alapján 

– Használhatóság, pontosság fejlesztése 

 


