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 Hauek dira Euskaltzaindiaren Hiztegiaren 2022ko urtarrileko eguneratzean zuzendu edo osatu diren 
sarrera eta azpisarrerak eta gehitu diren sarrera eta azpisarrera berriak: 
 

SARRERA BERRIAK 
 
absorbatu 
absortzio 
aerosorgailu 
aintzatespen 
aintzatetsi 
akoplamendu 
akoplatu 
aktibazio 
aktualitate 
albaran 
albeolo 
alkazar 
anbiziotsu 
anonimotasun 
antiinflamatorio 
anuntziazio 
apuratu 
arpilatze 
arrankatu 
artefaktu 
asumitu 
audio 
aurreraxeago 
aurresan1 
aurresan2 
autoebaluazio 
autoinkulpazio 
azukredun 
baldintzatzaile 
basabizitza 
basotxo 
bastante 
batukada 
beheranzko 
beheren 

bertzela 
bertzelako 
bertzelakotu 
bideokontsola 
birtuosismo 
biziraun 
bonbo 
bordatxo 
borobildu 
boskimano 
boteregune 
capoeira 
deikunde 
demo 
desaktibatu 
deskriptibo 
dezepzionatu 
diban 
dietista 
doktrinamendu 
edulkoratu 
edulkoratzaile 
efektibo 
ekipo 
elaborazio 
elektrokutatu 
elikagaigintza 
elizatxo 
elkarreragin 
entrega 
erredentore 
erreformatorio 
errefortzu 
erreginaorde 
errekargu 

errekonozimendu 
errekuperatu 
errekuperazio 
errentamendu 
errepresentazio 
erresidentzia 
esklusiba 
eskutxo 
espektatiba 
esponentzialki 
eszeniko 
etiketatze 
etxetxo 
eurenganatu 
ezezagutza 
eztitzaile 
faktoria 
felido 
fidantza 
fideikomiso 
filmazio 
filtro 
gerente 
gizagabe 
grotesko 
herritxo 
hezkidetza 
hilgarritasun 
hiperkolesterolemia 
hodeitza 
hormatzar 
hortzoi 
ibuprofeno 
indibidualizatu 
industriagune 

inflamazio 
influentzia 
informe 
iniziatiba 
inplementatu 
inplementazio 
interbentzio 
intzidentzia 
joskintza 
kafetxo 
kanalizatu 
kantautore 
kantzerigeno 
kartelburu 
kata 
kit 
koartada 
kolokazio 
koloma 
kolomadi 
konstantzia 
kontraesankor 
korrespontsal 
korsikera 
kutsakortasun 
kutxatxo 
laminar 
lantxo 
legal 
lehendakarigai 
lekukotza 
lekutxo 
liburutxo 
light 
literal 
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literalki 
lurrazpi 
mailegutza 
medikalizatu 
megafonia 
memorandum 
monolaborantza 
motibatzaile 
narko 
narritagarri 
naturagune 
neandertal 
Neandertalgo gizaki 
nutritibo 
odaliska 
online 
origami 
osasungaitz 

ostraka 
parazetamol 
parekidetasun 
partzela 
pikillo 
pisu2 
pisukide 
podcast 
polio 
polizial 
ponentzia 
posizionamendu 
potentzialtasun 
prebenitu 
premiamendu 
presentzial 
presidentegai 
presionatu 

preskripzio 
prestigiodun 
presuntzio 
pribatibo 
problematika 
promozio 
psikodelia 
rockero 
seihileko 
sekuela1 
sekuela2 
sekuentziazio 
sotamano 
spam 
squash 
suposatu 
suspenditu 
taldetxo 

tantatxo 
tenplete 
tik-tak 
tirita 
transbertsal 
transbertsalitate 
trantsizional 
tributu 
txakurtxo 
txikitero 
txoritxo 
txupito 
ulerkor 
zientifikoki 
zonifikazio 
zortasun 
zurrupada 

 
 

AZPISARRERA BERRIAK 
 
adingabeen zentro 
administrazio(-)espediente 
administrazio(-)prozedura 
albiste(-)agentzia 
albo(-)ondorio 
alde batera eta bestera 
alde batetik bestera 
alde zahar 
arrisku(-)egoera 
aurrez aurreko 
autonomia(-)estatutu 
batzar(-)areto 
behar baino ...-ago 
behar bezain 
behereneko 
beherengo 
berri(-)agentzia 
berriemaile berezi 
bistan egon 
bistan izan 
boto(-)eskubide 
denbora(-)tarte 
egun-argiz 

eguzki(-)eklipse 
eguzki(-)energia 
ekoizpen(-)etxe 
erresidentzia(-)baimen 
esklusiban 
eskola(-)kirol 
eskola(-)ordu 
eskola(-)porrot 
esku arte 
esku(-)ohe 
eztei(-)bidaia 
fluxu laminar 
foru(-)zuzenbide 
galdera(-)sorta 
giza eskubide 
gizarte(-)ekintza 
gizarte(-)eragile 
gizarte(-)klase 
gizarte(-)mugimendu 
gizarte(-)ongizate 
gizarte(-)segurantza 
gizarte(-)zerbitzu 
gizarte(-)zientzia   

grabitate(-)indar   
grabitate(-)zentro 
guraso(-)elkarte   
hara non 
haur(-)eskola   
haur(-)hezkuntza   
hauteskunde(-)batzorde 
hauteskunde(-)kanpaina 
hegal(-)pibot   
heriotza(-)agiri 
herri(-)administrazio 
herri(-)kirol   
herri(-)literatura   
herri(-)mugimendu   
hezkuntza(-)sistema   
hil ala biziko 
hilkortasun(-)tasa   
hizkuntza(-)gaitasun   
hizkuntza(-)gatazka   
hizkuntza(-)normalizazio 
horra bada 
ikerketa(-)zentro   
ilargi(-)eklipse   
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interes(-)tasa 
irrati-telebista 
irrati(-)uhin 
jakintza(-)arlo 
jerez(-)ozpin   
kai(-)mutur 
kate(-)maila   
klima(-)aldaketa 
klima(-)larrialdi   
kotizazio(-)oinarri   
landa(-)turismo   
lan(-)eskaintza 
lan(-)eskari 
langile(-)klase 
lan(-)harreman 
lan(-)istripu   
lankidetza(-)hitzarmen 

lan(-)merkatu 
larrialdi(-)zerbitzu 
lore(-)sorta   
lotura itsaskor 
maisu-maistra 
merkataritza(-)sozietate 
mezu baztergarri 
nekazaritza(-)turismo 
off-eko ahots 
ordenamendu juridiko 
orri(-)bazter   
osasun(-)azterketa   
osasun(-)zentro   
paper(-)ore   
pikillo piper 
presio(a) egin 
publizitate(-)agentzia   

sagardo(-)ozpin   
salbuespen(-)egoera   
setio(-)egoera 
sexu(-)abusu 
sexu(-)eraso   
sexu(-)harreman 
sexu(-)organo   
trenbide(-)pasagune   
turismo(-)bulego   
udal(-)hauteskunde   
uhin(-)luzera   
zelai(-)erdi   
zentsura(-)mozio   
zirkulazio(-)aparatu 
zuriune(-)barra 

 
 

ZUZENDU EDO OSATU DIREN SARRERAK 
 

Definizioa osatu edo moldatu da sarrera hauetan: 
 

adarbakoitz1 
alkalino 
aposizio 
arau1 
arpilatu 
aspirina 
basiko 
batzar 

berriemaile 
desengainatu 
ekarpen 
elikagarri 
enpresa 
eramangarri 
estatutu 
ezaugarri 

gantz 
giltza 
giltzape 
goren 
grabitate 
guruin 
kontraesan 
kontribuzio 

lokatibo 
pilare 
saneatu 
sen 
tasa 
zentro 
zerga 

 
 
Adiera edo azpiadiera gehitu edo kendu da sarrera hauetan: 
 
adar 
aktibatu 
alokutibo 
anbizio 
argi 
arroka 
atzapar 
ausaz 
axolati 
babes 

begirada 
berme 
berreskuratu 
berro 
biluzi2 
biribilgune 
blasfemia 
diktadura 
eguzkipe 
ekaitz 

entregatu 
eragile 
erantzukizun 
erregeorde 
erregresio 
gazte 
goiburu 
goranzko 
hankape 
hauts 

hesi 
hiztegi 
hondar1 
hondarpe 
instalazio 
interes 
intxaur 
iragazi 
iragazki 
irazi1 
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isun 
itzal1 
izenburu 
kapa 
karga 
klinika 
korritu2 
lainope 
lanbro 
larrialdi 
larru 

lege 
lelo1 
lema2 
lokomotor 
lotura 
lurpe 
magalpe 
manu 
mehatxu 
motor 
narratibo 

oinpe 
okupatu 
pertsonalki 
poltsa 
presio 
preskribatu 
profesional 
saneamendu 
sekuentzia 
susmo 
titulu 

toki 
tortura 
txalma 
txupatu 
uztai 
zigilu 
zuriune 
zuzendaritza 

 
 
Ohar osagarria gehitu, kendu edo moldatu da sarrera hauetan: 
 
jakitun 
nekepe 

pe2 
uztarpe 

zorpe 

 
 
Sarrerako buruaren forma moldatu da sarrera hauetan: 
 
akadera (lehen akadiera) 
bideojoko (lehen bideo joko) 
sumerrera (lehen sumeriera) 

hattiera (lehen hatiera) 
liziera (lehen likiera) 
 

  
 
Aditz laguntzaileari buruzko informazioa gehitu da sarrera honetan: 
 
aglutinatu 
 
 
Adibideren bat gehitu, kendu edo moldatu da sarrera hauetan: 
 
adarbakoitz2 
adjudikatu 
adjudikaziodun 
aerolito 
agnostizismo 
ahots 
akusazio 
arbolape 
ate1 
axolatsu 
azal 
azalkeria 
barra 

belaunpe 
berinape 
bertze 
besape1 
bestela1 
bide1 
bideratu 
bihozpe 
bizirik 
datu 
denbora 
dezepzio 
dunbal 

egitura 
ekimen 
ekoizpen 
eraikuntza 
erreferentzia 
errefrakzio 
eskupe 
euri 
ezin 
familia 
galde 
garapen 
gaupe 

gauza 
gonape 
gorape 
gorri1 
greba 
haga 
hainbertze 
haizpe 
hankapeko 
hargune2 
harkaizpe 
harripe 
hazkunde 
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hegazpe 
hegipe 
hezkuntza 
hileta 
hizkuntza 
hornidura 
hostope 
ikasketa 
ikerketa 
ilargipe 
indargabetu 
iragarki 

kalitate 
karbono 
kirol 
kolkope 
kontrol 
korupe 
lagun 
lan 
lanbide 
landa 
lepape 
lurruspe 

mahaipe 
maindirepe 
makila 
merkataritza 
minbizidun 
mugape 
natura1 
nekazaritza 
ohepe 
osasun 
paper 
pentsio 

prestakuntza 
prestigiotsu 
sasipe 
sorgailu 
talde 
telebista 
ubide 
udal 
ur 
urpe 
zerbitzuburu 
zorro 

 
 
Beste sarrera batzuetarako loturak gehitu dira sarrera hauetan: 
 
administrazio 
apartamentu 
arreta 
boto 
ekoiztetxe 

erretiro 
errezetatu 
eskolaurre 
filmatze 
gizarajo 

hara 
haurtzaindegi 
juntagailu 
maila 
motibagarri 

nutrizionista 
pertsonalizatu 
tiki-taka 

 
 
Marka osagarriren bat (euskalki marka, jakintza arloa, erregistroa...) gehitu  edo kendu da sarrera hauetan: 
 
aire 
baxo1 
bikain 

brebeta 
gainditu 
kataleptiko 

nahiko 
naski 
ongi 

selektibitate 

 
 
Sarrera hauek kendu dira: 
 
agindupe (azpiadieran agindu sarreran) 
atzaparpe (azpiadieran atzapar sarreran) 
babespe (azpiadieran babes sarreran) 
begiradape (azpiadieran begirada sarreran) 
berrope (azpiadieran berro sarreran) 

hesipe (azpiadieran hesi sarreran) 
euripe (azpiadieran euri sarreran) 
legepe (azpiadieran lege sarreran) 
manupe (azpiadieran manu sarreran) 
matarraski 

 
 

ZUZENDU EDO OSATU DIREN AZPISARRERAK 
 
Definizioa osatu edo moldatu da azpisarrera hauetan: 
 
administrazio(-)zuzenbide 
admnistrazio(-)kontseilu 
ahal adina 

ahal adinako 
ahal bezain 
ahal bezala 



 

 

Euskaltzaindiaren Hiztegia. 2022ko urtarrilean eguneratua.  6 

banderape 
bere (neure...) onetik atera 
bere (neure...) onetik atera (irten, ilki) 
esku(-)poltsa 
goreneko 
gorengo 
hara han 

hara hemen 
hara hor 
hil edo biziko 
itxurapean 
osasun(-)etxe 
senetik atera 

 
 
Adiera edo azpiadiera gehitu edo kendu da azpisarrera hauetan: 
 
aspaldiko bana-banako esku(-)hartze morroilope 
 
 
Ohar osagarria gehitu edo moldatu da azpisarrera honetan: 
 
makilape 
 
 
Adibideren bat gehitu, kendu edo moldatu da azpisarrera hauetan: 
 
aitzakian 
aldetik 

artean ere 
aski izan 

erretiroa hartu 
gizarte(-)ekimen 

heriotza(-)tasa 

 
 
Beste sarrera batzuetarako loturak gehitu dira azpisarrera hauetan: 
 
arte martzial borroka(-)arte nahi gabeko ondorio pago motz 
 
 
Marka osagarriren bat (euskalki marka, jakite arloa, erregistroa...) gehitu edo kendu da azpisarrera 
hauetan: 
 
airez aire 
gutxiegi 

hainbertzenarekin 
ohorezko matrikula 

oso ongi 

 
 
Azpisarrera hau kendu da: 
 
hauspean (azpiadieran hauts sarreran) 
hauspeko (azpiadieran hauts sarreran) 
lainopean (azpiadieran lainope sarreran) 
lainopeko (azpiadieran lainope sarreran) 
magalpeko (azpiadieran magalpe sarreran) 


