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ESSZÉÍRÁS 

1. hét 

Készítette: Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Wessely Anna 

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 



 

 

 

3 

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 
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2. példa 
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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).  
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 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.) 
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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.”  

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 
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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 
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döntések kérdése (lehet), olyan döntéseké, amelyeket az állami szabályozás léte vagy 

hiánya, valamint tartalma alapvetően befolyásol, rövid és hosszú távon egyaránt. (…) 

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 
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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. 
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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.  
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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 

Irodalom 

 Blaskó Ágnes–Hamp Gábor: Írás 1.0. Az ötlettől a jól struktúrált szövegig. 
Typotex, Budapest, 2007. (2. fejezet) 

 Hacker, Diana: The Bedford Handbook. Fifth Edition. Bedford Books, Boston, 
1998. (Part I, Chaper 4.) 

 Strunk, William and White, E. B.: The Elements of Style. Third Edition. Macmillan 
Publishing, New York, 1979. (pp. 15–17.) 

 Paragraph Structure, Hamilton College  
https://my.hamilton.edu/academics/resource/wc/Paragraphs.PDF  

 The Paragraph, Purdue University Online Writing Center 
http://owl.english.purdue.edu/handouts/general/gl_pgrph2.html  

 Paragraph Structure, Rochester Institute for Technology 
http://www.rit.edu/ntid/rate/sea/paragraphstructure/pgs01intro.html  

 TOEFL-Prep Writing Practice Site, Technology Studies in Education Research 
Portal: http://lrs.ed.uiuc.edu/students/fwalters/toeflwrite.html  

 Paragraphs, UNC-Chapel Hill Writing Center 
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/paragraphs.html  

 Paragraph Structure, University of Maryland University College 
http://www.umuc.edu/ewc/pdfs/paragraph_structure.pdf  
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Melléklet 

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 alkotmányos 

joggyakorlatban az egyéni autonómia még akkor is alapvető értékként tűnik fel, ha ezek a 

kifejezések kimaradtak az alkotmány szövegéből. Dolgozatunkban autonómián azt az emberi 

képességet vagy adottságot értjük, amely lehetővé teszi, hogy az egyén a saját maga által 

választott elvek mentén élje életét, olyan elképzeléseknek és döntéseknek megfelelően, 

amelyeket a magáénak vall és amelyekkel külső kényszertől mentesen azonosul. Ebben a 

megközelítésben az autonómiaigény értékelésekor nem az számít, hogy az a legjobb erkölcsi 

vagy gyakorlati választást tükrözze, hanem hogy az egyén saját választásán alapuló 

életvezetési döntést jelenítsen meg. Az állam nem köteles persze minden egyéni életvezetési 

elképzelést fenntartások nélkül elfogadni és támogatni. Annyi azonban világos, hogy egyes 

egyéni választások vagy preferenciák kizárása önmagában nem igazolható az állam számára 

mégoly kedves érték- és erkölcsi ítéletek mentén – különben elporlad az állam semlegessége. 

Bár az állam semlegessége önmagában is zavaros fogalom, a vallási és világnézeti ügyekből 

kivonuló állam képe a felvilágosodás óta eleme az állam és egyén viszonyairól szóló 

elképzeléseknek. A házasság és a család vallási töltetű meghatározásával azonosuló állammal 

nem csupán az a probléma, hogy nem semleges, hanem legfőképpen az, hogy nem szekuláris – 

a demokratikus alkotmányosság köntöse egy felvilágosodás előtti szuverén testét takarja. 

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. Az itt vizsgálat ítéletek a 

melegjogokról folytatott társadalmi és politikai eszmecsere lenyomatai. A bíróságokhoz 

benyújtott kereseti kérelmek olvashatók úgy is, mint az egyének kísérletei saját identitásuk 

határainak kijelölésére abban a társadalomban, amelyben élnek. 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 bíróságok a lehető legkevesebb szóval 

igyekeztek túlesni a beleegyezésen alapuló homoszexuális nemi aktusok dekriminalizációján – 

lehetőleg kerülve a „szex szerepe az alkotmányos demokráciák szürke mindennapjaiban” típusú 

előadásokat. Ez a szűkszavúság részben azzal is magyarázható, hogy a vonatkozó 

alkotmányos rendelkezések szövege általában jottányit sem változott az évek során. A 

melegjogi ügyek krónikájában persze jó pár híres sikertörténet is szerepel. Ezek a döntések 

szinte kivétel nélkül diszkriminációs ügyekben születtek: a bírák (akár a melegek ellen, akár 

mellettük érveltek) visszatérően összekapcsolták az egyenlőségre, a méltóságra és a 

szabadságra vonatkozó érveket. Az Emberi Jogok Európai Bírósága tárgyalta Karner-ügy jó 
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példa erre. Az EJEB azonban váratlanul pontosan és élesen fogalmazott a 8. és 14. cikk 

együttes értelmezésével eldöntött ügyben: „A hagyományos értelemben vett család védelme 

nagyon elvont és nagyon sokféle konkrét megoldás használható a megvalósításához. Olyan 

esetekben, ahol az állam mérlegelési szabadsága szűkre szabott, mint azokban az ügyekben, 

ahol a megkülönböztetés alapja a nem vagy a nemi irányultság, az arányosság elve nem csak 

azt követeli meg, hogy a választott megoldás elvileg alkalmas legyen a cél elérésére. Igazolni 

kell, hogy a (bérleti jogról szóló) törvény céljának eléréséhez a törvény alkalmazási köréből ki 

kellett zárni a homoszexuális kapcsolatban élő személyeket.” Érdekes módon, minél távolabb 

kerülünk a nemi aktusok dekriminalizációjának körétől, annál hétköznapibbnak tűnnek a 

melegjogi ügyek. A szürke és unalmas („normális”) tényállások tartásról, biztosításról, 

lakáshasználatról, öröklésről olyan élethelyzeteket fednek fel, amelyek kapcsán egyre kevesebb 

értelme van a hagyományos család védelmében történő harcos fellépésnek. Az eszmecsere az 

egyének döntéseinek megértése felé kanyarodik. Ennek a folyamatnak az egyik legszebb 

példája – a diszkrimináció-tilalmi ügyek körében maradva – a dél-afrikai Alkotmánybíróságnak a 

melegházasságról a Fourie-ügyben hozott határozata. A bírósághoz forduló felek (egy hosszú 

ideje de facto élettársi kapcsolatban élő leszbikus pár) azt sérelmezték, hogy kapcsolatukat az 

állam nem ismeri el a házassághoz hasonló jogi formában. Sachs bíró szerint „Pusztán azért 

büntetni az embereket, akik és amik – ez alapjaiban becsüli le az emberi személyiséget és sérti 

az egyenlőséget […] Az aktív […] állampolgárság érzésének kialakulása azon múlik, hogy 

elismerjük és elfogadjuk-e az embereket annak, akik […] Vagyis a tét nem pusztán a közösség 

egy csoportját ért igazságtalanság megszüntetése. A valódi kérdés annak megerősítése, hogy 

társadalmunk a tolerancián és a kölcsönös tiszteleten nyugszik.” Ezt a logikát követve jutott el 

odáig Sachs bíró a gondolatmenetében, hogy kimondja: „A meleg párok kizárása a házasság 

előnyeiből és kötelezettségeiből […] azt a durva, bár homályos jogi állásfoglalást jeleníti meg, 

hogy a meleg párok kívülállók, és hogy az intim emberi kapcsolataik jogi elismerésére és 

védelmére való igényük valahogy alacsonyabb, mint a heteroszexuális pároké […] Azt jelzi, 

hogy a szeretetre, elköteleződésre és felelősségvállalásra való képességük definíciószerűen 

kevésbé méltó az elismerésre, mint a heteroszexuális pároké.” Ez az érvelés az iskolapéldája 

annak a bírói hozzáállásnak, amely az egyéni autonómia védelme érdekében képes módosítani 

az alapjogvédelem retorikai arzenálját. Sachs bíró szerint a meleg párok családjogi viszonyainak 

állami elismerése egyben a melegek emberi mivoltának teljes körű és fenntartásoktól mentes 

állami elfogadását is jelenti és jelképezi. (…) 

 

 


