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A számnevek írásmódja 

Útmutató olvasószerkesztőknek 

 

Betűírás – számjegyírás: gyakorlati megfontolások 

A számokat kétféleképpen lehet írni: betűkkel és számjegyekkel. A betűírás és a számjegyírás 

eseteinek alkalmazására nincsenek pontos és részletesen kidolgozott szabályok. Mindez kisebb 

mértékben a közlő szándékától, nagyobbrészt a kiadói gyakorlattól függ. Az írásgyakorlat azt 

mutatja, hogy a folyamatos szövegekben inkább a betűírást szokás használni a számok lejegy-

zésére akkor, ha a szám kiejtett alakja rövid: egy, három, tíz, húsz, száz, ezer, húszezer, tízmillió 

stb. A betűírást részesíti előnyben az írásgyakorlat akkor is, ha a szám toldalékos vagy névutós 

alakban áll, valamint ha összetételi előtag: harminckettőt, ötvenhét után, húszféle, tizedmagával, 

kéthetenként stb. A számjegyírás viszont gyakrabban fordul elő azokban az esetekben, ame-

lyekben a szám kiejtett alakja viszonylag hosszú: 2989 adat, 372 dolgozat, 745 fő részére stb. 

Az időpont, pénzösszeg, mérték, statisztikai adat és ehhez hasonlók lejegyzésekor a szám hosz-

szúságától függetlenül – főleg ha nem folyamatos szövegben fordulnak elő – inkább a szám-

jegyírás dominál: 4 órakor, 2500 Ft, 12 méter, 35% stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

helyesírási szabályok alapján a fenti példákat ne lehetne betűvel leírni, és fordítva. A betűírás és 

a számjegyírás zavaró keveredésének elkerülése érdekében tehát a könyvkiadói gyakorlatban 

egyrészt az általános írásgyakorlat alapján, másrészt részleteiben is kidolgozott szerkesztői el-

vek és megfontolások mentén döntéseket kell hozni a betűírás és a számjegyírás jól körülhatá-

rolható és megindokolható eseteinek egymástól való elkülönítéséről. 

 

A számnevek betűvel való írásmódja 

A betűírás kizárólagos esetei 

Egyes esetekben a betűírás a számjegyírással szemben kizárólagosnak tekinthető. Elsősorban 

akkor, ha a számnév összetételben fordul elő: 

• (mellérendeléshez tartozó) teljes szóismétlés: egy-egy (’néhány’) esetben; 

• tőismétlés: hetedhét országon is túl; 

• valódi mellérendelés: egy-két (’néhány’) esetben. 

Ha számnév alárendelő összetételben áll, főként előtagként, ritkábban utótagként, szinte mindig 

betűvel írjuk: harmadfokú (egyenlet), tizedannyi, másodmagával, elsőfokú (bíróság) stb. Hason-

lóképpen betűírás használatos akkor, ha a tőszámnévi előtagot tartalmazó összetétel szaknyelvi 

jellegű szó vagy olyan összetétel, amely már elérte az állandósultság valamilyen fokát: három-

szólamú, nyolclapú idom, kétkulcsos áfa, egyszikű növény, kétágyas szoba, kétütemű motor, 
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négykerék-meghajtású, ötujjú, tízrendbeli, öttusa, ezermester stb. Ha a tőszámnév alárendelő 

összetett szó utótagja, kizárólag betűírást használunk: egyetlenegy, egyszeregy stb. 

 
A betűírás kiadói gyakorlatban preferált esetei 

a) Általános, közelebbről nem meghatározott tőszámnévi, sorszámnévi, törtszámnévi jelentés 

Egy bizonyos fokig általános elvnek tekinthető, hogy lehetőleg minél több számnevet igyek-

szünk betűvel kiírni. Ezt az elvet leginkább az általános számnévi jelentés, a számnevek 

mennyiségjelzőként használt szintaktikai szerepének alapeseteiben tudjuk érvényesíteni, tehát 

amikor a szöveg egyszerűen megnevezi bizonyos dolgok mennyiségét, anélkül, hogy a szám-

névhasználat pontosabban meghatározható, speciális eseteiről lenne szó (lásd alább). 
 

Káldy Zoltán az 1980-ig megtartott negyvenöt ülésből mindössze tizenötön vett részt. 
 

Jézus közelében mindenkinek állást kell foglalnia: vagy mellette, vagy ellene. Harmadik út nincs. 
 

Kétharmadból egyharmad: az Orbán-kormány pártjainak jelenlegi támogatottsága nem éri el a teljes 
választókorú népesség harmadát – olvasható a Republikon Intézet gyorselemzésében. 

 

A fenti kritériumok alapján meghatározható esetekben kerüljük a betű- és számjegyírás kevere-

dő írásmódját, és a betűírást részesítsük előnyben: „Az író három felvonásban, 18 színben és 

egy »ráadásban« mutatja be Steve Jobs prezentációs technikáját.” „A bevezető után három fő-

rész következik 12 ponttal, amelyek mindannyiszor két elkötelezéssel érnek véget.” 

Az általános számnévi jelentés néhány további példája: 
 

Hiába múlt el tizenkét-tizenhárom év, nagyon lassan mozdul el a gyülekezeti élet a nem lelkészek 
aktivitása felé. 

 
A nyolc-tíz együtt töltött nap intenzitása elsodorja a kételkedés lehetőségét. 

 
Ez a kérdés hazai vonatkozásban éppen hogy napirendre került, miután 1972-ben és 1976-ban egy-
egy nőt avattak lelkésszé az MEE-ben, három hónappal a nagygyűlés előtt pedig egy harmadikat. 

 
b) A betűírás előnyben részesítésének néhány esete 

• Életkor 
 

Másfél évig volt rabszolgasorban egy hetvenhárom éves férfi Gádoroson, az idős embert munkára 
kényszerítették, a pénzét pedig elvették; az ügyben a bíróság egy harminchárom éves férfit előze-
tes letartóztatásba helyezett. 

 

• Időtartamok: másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év, évtized, évszázad stb. egyszerű 
mennyiségjelzős szerkezetben 

 
Ebben a két héttel a püspöki szék megürülésének deklarálása után írt összefoglalóban nem csupán 
az feltűnő, hogy milyen mértékben puhult fel Káldy Zoltán tíz évvel, de akár egy-két évvel korábbi 
határozott álláspontja a vezetés legitimitásáról. 

 
Ezeknek a gondolatoknak jegyében adjuk közre a nyolcvan éve született és három éve elhunyt evan-
gélikus teológiai professzor művét. 
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• Létszám (személyekre, tárgyakra, intézményekre stb. vonatkozólag) 
 

Az általunk ismert hetvenöt fiút országszerte tizenhárom különböző otthonba helyezték. 
 

Az eredetileg ezerháromszázötven lélekszámú egyházközség kétszázötven lélekre csappant, és túl-
nyomórészt a volt gyülekezet nincstelen rétegét képezte. 

 
Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) százhuszonhat tagegyháza és huszonöt társult szer-
vezete van az összes európai országból. 

 
A százötvennégy szonettből álló ciklus két részre osztható: az első százhuszonhat szonettben az érett költő 
szól az előkelő fiatal férfihoz; harminckét szonett a „Dark Ladyhez”, azaz a „sötét hölgyhöz” íródott, míg az 
utolsó két szonett nem szerves része a ciklusnak, hanem két, Cupido erejét méltató itáliai szonett fordítása. 

 
A számok számjegyekkel való írásmódja 

A számjegyírás kizárólagos esetei 

A számjegyírás sok esetben teljesen kizárólagos a betűírással szemben. A kizárólagos szám-

jegyírás leggyakoribb esetei a következők:1 

• Dátumokban az évszám és a nap: 1994. június 15. 

• Újságok, folyóiratok, periodikák évfolyam-, kötet- és lapszáma, valamint egyéb bibli-
ográfiai tételekben a kötetszám, a kiadás száma, a könyvsorozat száma és az oldal-
számjelölés:  

 
TREU, Martin: Katharina von Bora, the Woman at Luther’s Side. Lutheran Quarterly, XIII. évf. 
1999/1. sz. 157–178. o. 

• Postai címekben az irányítószám, a kerület sorszáma, házszám, emelet- és ajtószám: 
1056 Budapest XV., Pörge u. 16. II. em. 4. 

• Postafiók száma: Pf. 63 

• Telefonszámok: 486-1228 

• Rendszámok: HJT-268 

• Géptípusok számjelzései: Nokia 6310i, Apollo–11, AK–47, Pentium 4, Intel Core i7 

• Sorszámnevek uralkodók és rendezvénynevek előtt: IV. Béla, II. János Pál, VI. nyel-
vészkongresszus 

• A földrajzi és az intézménynevekben: 55. utca, 67-es major, 36. Sz. Építőipari Szak-
munkásképző Intézet 

• Az egyes tudományágakban hivatalosan bevett sorszámozások 
Jelenleg Mozart két zongorára írt, 448-as Köchel-jegyzékszámú szonátájával kísérletezünk, amely 
egy csodálatos, energikus darab. 

 
A szerelmi háromszög a 144. szonettben forr össze, amelyben Shakespeare megvallja: fiatal barátja 
és a sötét hölgy különös barátságot kötnek, és a költőtől távol „megjárják egymás poklait”. 

• Matematikai műveletek és numerikus adatsorok: A = 5v3a2, 1 m = 1000 mm 

• Szaknyelvi kifejezések: vas(II)-szulfát, L1-vércsoport, A4-es papírméret 

                                                 
1 A számjegyírás további példáit lásd LACZKÓ Krisztina – MÁRTONFI Attila: Helyesírás. Osiris, Budapest, 2005. 410–412. 
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A számjegyírás kiadói gyakorlatban preferált esetei 

Bizonyos esetekben, amikor a pontos szabályok hiányában egyes számnevek írásmódja mind 

betűírással, mind számjegyírással megengedett, az írásgyakorlat a számjegyírást részesíti előny-

ben, például 21. század. Van azonban számos olyan eset is, amikor az írásgyakorlat sem ad eliga-

zítást a számnevek kétféle írásmódja közötti választás tekintetében. Mivel a lap- és könyvkiadás-

ban az olvasószerkesztői gyakorlat egységes írásmódok kialakítására törekszik, ezekben az ese-

tekben szerkesztői elvek kialakítására van szükség, hogy a számnévhasználat mely eseteiben dön-

tünk a számjegyírás következetes alkalmazása mellett. A két leginkább alkalmazható elv a szám-

jegyírással kapcsolatban az íráshasználati hagyomány, valamint a számnév általános vagy speci-

fikus adatszerű jellege. Minél inkább adatszerű és pontos számokkal jelölt egy számnév által leírt 

jelenség, annál biztosabban alkalmazható a számjegyírás. 

A számjegyírás előnyben részesítésének leggyakoribb esetei: 

• Időpontok: 16.30, 2 óra 15 perckor2 

• Évszázadok (sorszámnévvel): 21. század 

• Évtizedek számnévi minőségjelzővel: ’70-es évek3 

• Évfordulók: a reformáció kezdetének 500 éves jubileuma, születésének 100. évfordulója4 

• Százalék: 50 százalék 

• Pénznemek (forint, euró, dollár): 120 euró, 255 dollár 

• Mértékek (súly-, űr-, hossz-, terület-, térfogatmérték): 21 gramm, 5 deciliter, 15 cen-
timéter, 57 négyzetméter, 30 köbméter stb. 

• Fokok: 25 Celsius fok 

• Szavazások eredménye 
Az Országgyűlés a módosító javaslatot 149 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett elutasította. 

 

A számjegyírás és a betűírás kombinációja nagy számok esetén 

Nagy számok esetében könnyen kombinálódhat egyetlen számnéven belül a számjegyírás és a 

betűírás: 800 ezer forint, 5 millió lakos. Az általános írásgyakorlat azt mutatja, hogy ezek a for-

mák leginkább kerek számok esetén fordulnak elő, nem kerek számok leírásakor a számjegyírás 

dominál: 815 672, 10 102 463 stb. A kiadói olvasószerkesztői gyakorlat a kerek számoknál az 

                                                 
2 A negyed, fél, háromnegyed szavakkal együtt használva inkább az időpontok betűírása dominál: negyed kettő-
kor, fél négy tájban. A ¼ 2, ½ 4 stb. írásmód kerülendő. 
3 Az évtizedek számnévi minőségjelzős szerkezetei esetében általánosan elfogadott a betűvel való kiírás is: het-
venes évek. A kiadói gyakorlat a folyó szövegekben a számjegyírást részesíti előnyben, míg címekben, címso-
rokban inkább a betűírást. 
4 A kerek számokat jelölő egy-, tíz-, száz- előtagok a szóösszetételben használt -éves utótaggal együtt folyó szö-
vegben és címekben inkább betűírással írandók: egyéves, tízéves, százéves stb. 
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ezer, millió, milliárd stb. számnévi utótagok betűírását preferálja (különösen a milliós számérté-

kektől felfelé a túl hosszú számsorok elkerülése végett).5 Az ezerre végződő kerek számok eseté-

ben a szerzői szándéktól és a számok jellegétől függően az olvasószerkesztő dönti el, hogy a tiszta 

számjegyírást vagy a kombinált írásmódot választja, ám egy szövegegységen, kéziraton, lapszá-

mon, kiadványon belül következetesen kell érvényesítenie a választott írásmódot. 

Ha a számnév előtagja nem egész szám, akkor a kombinált írásmód alkalmazandó: 
 

A szárszói intézmény esetében 52,6 millió forint volt a támogatás. 
 

A római számok használata 

A római számok használata jóval szűkebb körű, mint az arab számoké. Használatuk manapság 

visszaszorulóban van, a római számok alkalmazási körét viszonylag nehéz meghatározni az 

írásgyakorlatban. Következetesen csak néhány hagyományos esetben alkalmazunk római szá-

mokat. Ezek szinte mindig sorszámok 

• uralkodók – királyok, császárok, fejedelmek, pápák – nevében: IV. Béla, II. Rákóczi 
Ferenc, VII. Gergely; 

• rendezvények sorszámában: VI. nemzetközi orvoskonferencia, II. vatikáni zsinat; 

• történelmi események megjelölésében: II. világháború; 

• újságok, folyóiratok évfolyamszáma: XII. évf.; 

• címzésben a kerületek és az emeletek számjelzéseként: XXII. kerület, Kossuth u. 2. IV. 1.; 

• törvénycikkek sorszámában: az 1848-as XX. törvénycikk. 

Nem teljesen sorszámnévi értékkel szerepelnek a római számok ezekben a formákban: NB I., 

Szabó II. Béla, Vosztok–III., IV/3-as körzet, NB I/B. 
 

A római és az arab számok egyaránt használatos esetei 

A római és az arab számok használata egyaránt elfogadott a következő esetekben: 
 

Római Arab 
III. kötet 3. kötet 
X. fejezet 10. fejezet 
XIX. század 19. század 
1972. VI. 14. 1972. 06. 14.6 
VIII. osztály 8. osztály 

 
A kiadói olvasószerkesztői gyakorlat a fenti esetek mindegyikében az arab számjegyekkel 

való írásmódot részesíti előnyben. 
                                                 
5 Az egy-, tíz-, száz-, ezer- előtagok esetében folyó szövegben és címekben alkalmazható a tiszta betűírás is: egymillió, 
tízmillió, tízezer, százezer, egymilliárd = ezermillió stb. A szövegegységen belül ügyelni kell az egységes írásmódra. 
6 Folyó szövegekben előforduló dátumformátumok esetében a hónapnevet mindig betűvel írjuk, és nem rövidítjük. 
Egyéb szövegtípusokban vagy megkülönböztetett tördelési helyzetekben a hónapnevek betűírása nem kizárólagos, 
de előnyt élvez. Bizonyos típusú dokumentumokban (például dátumok hosszú adatsorokban való feltüntetése) a 
számjegyírás megtartása indokolt, ilyen esetekben az arab számformátum egységes alkalmazására kell ügyelni. 
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Függelék 

A számokkal együtt használt gyakori jelek8 
 

Jel Funkció 
+ az összeadás jele 
– a kivonás jele 

· × a szorzás jelei 
: (/) az osztás jele(i)7 
= az egyenlőség jele 
% a százalék jele 
§ a paragrafus jele 
° a fok jele 

 
A fenti jelek közül a % és a ° esetében a kiadói gyakorlat folyó szövegekben a betűvel való 

írásmódot helyezi előtérbe: 35 százalék, 92 Fahrenheit fok. 

 

A számokkal együtt használt gyakori rövidítések8 
 

Típus Rövidítés Jelentés 

Pénznemek 
Ft forint 
$ (külön jel) dollár 
€ (külön jel) euró 

M
ér

té
ke

gy
sé

ge
k 

Súlymértékek 

gr gramm 
dkg dekagramm 
kg kilogramm 
t tonna 

Űrmértékek 

ml milliliter 
cl centiliter 
dl deciliter 
l liter 
hl hektoliter 

Hosszmértékek 

mm milliméter 
cm centiméter 
m méter 
km kilométer 

Területmértékek 

mm² négyzetmilliméter 
cm² négyzetcentiméter 
m² négyzetméter 
km² négyzetkilométer 

Térfogatmértékek 

mm³ köbmilliméter 
cm³ köbcentiméter 
m³ köbméter 
km³ köbkilométer 

 

                                                 
7 A / (per-) jel egyre ritkábban fordul elő az osztásjel funkciójában; gyakrabban használatos a törtszámnevek szám-
jegyekkel együtt való jelölésére: 2/3 (kétharmad). Az ilyen formákat folyó szövegekben mindig betűvel írjuk. 
8 A számokkal együtt használt gyakori jelek és rövidítések esetében a számérték (mérőszám) és a jel vagy rövidí-
tés közé ún. nem törő szóközt teszünk (ctrl + shift + szóköz), ezzel akadályozva meg az általában véve szorosab-
ban összetartozó elemek sorvégi elválasztását: 4. § (2), 1000 méter. Ugyanígy járunk el a számjeggyel írt számok 
hármas tagolódású helyi értékei között, valamint a számjegy- és a betűírás keveredésénél: 25 352 825, 92 ezer. 



7 
Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója 
1085 Budapest, Ül lői  út 24. 
Telefon: (1) 317 5478, 486 1228, (20) 824 5518 
Fax: (1) 486 1229 
E-mai l : kiado@lutheran.hu 
Honlap: www.lutherkiado.hu 

 

A fenti rövidítéseket az olvasószerkesztői gyakorlat során folyó szövegekben feloldjuk, és a 

rövidített szavakat teljes formájukban kiírjuk. 
 

A teljes pályázati összegnek legfeljebb 40 százalékát lehet beruházásra fordítani, az összeg 60 szá-
zaléka azt a célt szolgálja, hogy a jó példát minél többen megismerjék. 

 
Tavaly áprilistól idén március elejéig 219 köbméter vizet takarítottunk meg. 

 
A fenntarthatósági program keretében kialakítottunk egy 70 négyzetméteres kerékpártárolót, amelyben 
huszonöt-harminc kerékpár kényelmesen elfér. 

 
A történelmi Magyarország területe 325 ezer négyzetkilométer volt, a trianoni békeszerződés után az 
ország területe 92 ezer négyzetkilométerre csökkent. 

 


