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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék 



ESSZÉÍRÁS 

1. hét 
Reich Orsolya 

 



A félév menete 
Alapvető formai elvárások, bekezdések 

Érvelés, érvelési hibák, érvelő esszé 

Értő és kritikus olvasás, jegyzetelés, kivonatolás 

Reakció, könyvismertető, könyvkritika 

Szakirodalmi áttekintés, annotált bibliográfia 

Plágium 

Hivatkozás, bibliográfia (irodalomjegyzék,  

hivatkozott irodalom) 

Absztrakt (rezümé), bevezetés, befejezés 

Előadás, prezentáció diák, handout 

Önéletrajz, motivációs levél, személyes esszé 



A mai óra témái 

Írásbeli beadandó feladatokkal kapcsolatos 

alapvető elvárások 
 

Szövegek tagolása  

A tagolás fontossága 

A bekezdés ismérvei 

A bekezdés struktúrája 



Alapvető elvárások 

Minden írásbeli beadandón a címoldalon 

szerepelnie kell  
 

a szerző nevének, 

annak, hogy milyen célból készült 

(kurzus címe, kurzusvezető neve),  

a dátumnak, 

és annak, hogy hányadik beadandó 

feladat. 



1. példa: 



2. példa: 



Alapvető elvárások 

Fontos az átlátható szerkesztés: könnyen olvasható 

betűtípus választása, oldalszámozás, sorkizárás, 

a szöveg (megfelelően felépített, nem túl hosszú 

és nem túl rövid) bekezdésekre osztása.   
 

A szövegnek követnie kell a magyar helyesírás és 

nyelvhelyesség szabályait. Fontos: nem 

hanyagolható el az alanyok és állítmányok 

egyeztetése, az igeidők és személyek következetes 

használata, a magyartalan szerkezeteket is 

érdemes elkerülni. 



Feladat 

Olvassák el a kiadott tördeletlen szöveget! 

(6-7 perc) 
 

Gondolkodjanak el azon, hogy könnyen 

érthetőnek, áttekinthetőnek találták-e!  

 
(Szöveg: Uitz Renáta–Salát Orsolya: Alkotmányos érték-e a melegek 

autonómiája? Külföldi példák és tapasztalatok, LII. évfolyam 50. szám, 

2008. december 12., részlet) 

 

 



Tanulság 

A tagolatlanság miatt nehéz a szöveg,  

lassan olvasható.  
 

A szöveg mondanivalójának megtalálása 

túl sok időt vesz igénybe.  
 

Bekezdésekre tagolt szöveget könnyebb 

lett volna olvasni. 
 

 



Bekezdés 

Miért fontos bekezdésekbe rendezni a 

szövegeket?  
 

Jól strukturált bekezdéseket írva 

nehezebb eltérni a meghatározott céltól 

(a szerző szempontja).  
 

 

A jól strukturált szöveg mondanivalóját 

könnyebben és gyorsabban lehet 

megérteni (az olvasó szempontja). 



Bekezdés – hosszúság 

Egy mondatos bekezdést általában 
ne alkalmazzunk! 
 

Tudományos szövegben legalább 
5-6 mondat alkosson egy bekezdést.   
 

Egy bekezdés ne legyen hosszabb fél 
oldalnál. 
(A túl hosszú bekezdések nehezen 
követhetővé teszik a gondolatmenetet.)  
 



Bekezdés 

Egy bekezdés egy gondolatot tartalmazzon!  
 

A bekezdés minden mondatának arról a 

gondolatról kell szólnia / ahhoz a gondolathoz 

kell kapcsolódnia, amit az első mondatban 

megjelöltünk. 
 

A szöveg első mondatait átfutva képet kell 

kapjunk a szöveg mondanivalójáról. 

 



Bekezdés (struktúra) 
Tételmondat 

Az első mondat. Felvázolja az írás fő gondolatát.  
 

Kifejtés 
Alátámasztja, kifejti, finomítja az első mondatban felvetett 
gondolatot. 

 

Összegzés 
A bekezdésben foglaltak rövid összefoglalása. 
(Nem minden bekezdésben szükséges, csak hosszabb 
bekezdések esetén célszerű.) 

 

Átkötés 
Átvezet a következő gondolathoz. 
(Nem minden esetben szükséges.) 



Figyelem! 
A fentiek általános alapszabályok, gyakoriak a „szabálytalan” bekezdések is.  

Példa:  

Ebbffy Richárd: A kutyaugatás 
(tudományos értekezés, részlet) 

 

(x.. bek.) A kutyák hangszálgyulladásának két oka lehet: a piros hó esése, 
illetve a pontyok kukacevése. A piros hó esése azért okoz 
hangszálgyulladást a kutyáknál… 

(x+1. bek.) A pontyok kukacevése úgy hat a kutyák hangszálaira, hogy… 

 
Miután a tételmondat két okot jelöl meg, alapesetben a két ok kifejtésének egy 
bekezdésbe kellene kerülnie. 
 

Ha viszont a „piros hó” és „kukacevés” hatásainak kifejtése együttesen 
fél oldalnál hosszabb bekezdést alkotna, akkor a második témának új 
bekezdésben lenne a helye – még akkor is, ha a tételmondat miatt 
inkább egy bekezdésbe tartoznának!   



Tételmondat 

A tételmondat meghatározza, hogy miről is szól 

a bekezdés. Példa: 
 

Tételmondat:  
 

„A tanszék új honlapjának életre hívása a 

felvételizők információhoz való hozzáférésének 

szempontjából igen jó ötletnek bizonyult, s ezt 

a látogatók egyöntetűen pozitív hozzászólásai,  

és a személyes visszajelzések is igazolták.”  

 



Tételmondat  

A tételmondat kritériumai 
  

Kijelöli a bekezdés témáját: A tanszék új 
honlapjának életre hívása  
 

Lehatárolja a bekezdés témáját: felvételizők 
információhoz való hozzáférésének szempontjából  
 

Állít valamit a tárgyról: igen jó ötletnek bizonyult 
 

Kijelöli a tárgyalni kívánt főbb pontokat: 
hozzászólások, visszajelzések 

 



Figyelem! 

Nem számít feltétlenül hibának, ha egy 

bekezdés tételmondata nem tartalmazza 

az összes felsorolt kritériumot.  
 

Érdemes azonban arra törekedni, hogy a 

lehetőségekhez mérten tételmondataink 

minél több információt tartalmazzanak, 

hiszen ettől lesz világosabb, egyértelmű 

a mondanivalónk! 



Feladat 

Keressenek a tételmondatokat az óra 

elején olvasott szövegben 

(6-7 perc) 

 



Megoldás 
Uitz Renáta–Salát Orsolya: 

Alkotmányos érték-e a melegek autonómiája? 

Külföldi példák és tapasztalatok 
 

A hatalommegosztás, az emberi jogok védelme és a jogállamiság 
elvét hirdető alkotmányokat megszövegezőik és alkalmazóik általában 
alkalmasnak vélik arra, hogy akár szélsőséges körülmények között is 
biztosítsák az egyéni autonómia védelmét. (…) 
 

Az állam nem köteles persze minden egyéni életvezetési elképzelést 
fenntartások nélkül elfogadni és támogatni. (…) 
 

Vizsgálatunk abból indul ki, hogy a meleg identitás megélése és 
felvállalása egyéni döntések kérdése (lehet), olyan döntéseké, 
amelyeket az állami szabályozás léte vagy hiánya, valamint tartalma 
alapvetően befolyásol, rövid és hosszú távon egyaránt. (…) 

 
 



Megoldás 
A ferde hajlamoktól a melegházasságig 
 

A második világháború óta a nyugati alkotmányos demokráciák 
bíróságai, ha nehezen is, de nagy utat tettek meg a melegek 
autonómiájának elismerése és védelme felé. (…) 
 

A melegjogi ügyek krónikájában persze jó pár híres sikertörténet 
is szerepel. (…) 
 

Érdekes módon, minél távolabb kerülünk a nemi aktusok 
dekriminalizációjának körétől, annál hétköznapibbnak tűnnek a 
melegjogi ügyek. (…) 
 

Ez az érvelés az iskolapéldája annak a bírói hozzáállásnak,  

amely az egyéni autonómia védelme érdekében képes módosítani 

az alapjogvédelem retorikai arzenálját. (…) 

 



Feladat  

Mi a következő bekezdés hibája? 

   

 Tegnap futni mentem. Múlt télen melegebb 

 volt, mint szokott. A macskák tavasszal 

 vedlenek. A füzetem betelt, újat kell ma 

 vennem. Holnap délután németül fogok 

 beszélgetni egy barátommal. 



Megoldás 

Nem egymáshoz fűződő gondolatokat, 

mondatokat tartalmaz. A bekezdésnek 

egy gondolatról kell szólnia, amelyet a 

tételmondat kijelöl, a többi pedig kifejt.  



Feladat  

Mi a következő bekezdés hibája? 

 

 A medvék 98,5 %-a szereti a mézet, a maradék 
nem szereti, mert úgy véli, hogy ragacsos 
manccsal nem jó fára mászni. Ráadásul a méz 
megszerzése rengeteg fájdalmas méhcsípéssel 
járhat.  Sok medve szeret halászni, mert jó 
testmozgásnak találja azt, valamint szereti a hal 
ízét. (…)     



Megoldás 

Nincs tételmondat. A bekezdés láthatólag 

a medvék étkezési és sportolási szokásait 

kívánja tárgyalni, de nem világos mégsem 

a mondanivaló. 

 



Feladat 

Mi a következő tételmondatok hibája? 

 

1. A medvék 47,5%-a legjobban a mézet szereti a 

választható táplálékok közül, 32,5%-uknak az 

áfonya a kedvenc eledele, míg 20% halat 

fogyaszt legszívesebben.  

2. A medvék szoktak enni.   



Megoldás 

1. Túl specifikus. Nem világos, hogy ezekkel 
az adatokkal mit akar a szerző kezdeni 
a bekezdés további mondataiban.  
Ez a mondat második mondatnak kiváló, 
ha pl. a következő tételmondat előzi meg: 
„A medvék változatos ízlésűek.”  

 

2. Túl általános. Nem nyújt új információt, 
az olvasó számára nem derül ki, hogy 
milyen jellegű információra számíthat 
az adott bekezdésben. 



Összefoglalás 

A szerző és a kurzus adatainak mindig szerepelnie 

kell a beadott dolgozatokon. A dolgozatok legyenek 

átláthatóan megszerkesztve! A szöveg feleljen meg 

a helyesírás és a nyelvhelyesség szabályainak.   
 

A szövegek bekezdésekből épülnek fel. A bekezdés 

első mondata a tételmondat. Itt hangzik el az az 

információ, amiről a bekezdés szól. A bekezdés 

további mondatai kifejtik a tételt. Az utolsó mondat 

átvezet a következő tételmondathoz.  



A következő óra témája 

Érvelés 
 

Helyes és hibás érvek: modus ponens, modus 

tollens, a következmény állítása, a feltételes 

előtag tagadása 
 

Szükséges és elégséges feltételek 
 

Gyakori érvelési problémák 
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