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AZ ESSZÉ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. A BEVEZETÉS 

 A téma bemutatása, rövid összefoglalása, a témaválasztás indoklása  

Milyen témával foglalkoztatok a félév során? Miért ezt a témát 

választottátok? Mire voltatok kíváncsiak? Esetleg 1-2 érdekesség, újdonság 

felvetése, amit a projekt során tanultatok 

 és témától függően itt foglaljátok röviden össze a (szakirodalomból) tudható 

tényeket  

A „tudós” mit tudott meg a témáról a felkészülés során? Honnan szedte az 

információkat? 

 a téma elhelyezése térben és időben  

Kit, hol, mikor, miért kerestetek fel? 

2. A TÉMA MEGHATÁROZÁSA 

 a téma szükítése, pontosítása, a választott elemzési szempontok megnevezése  

Az interjú kérdéseinek bemutatása: milyen kérdésekre voltatok kíváncsiak? 

Miért éppen azokra? Hogyan döntöttétek el, hogy kit kérdeztek meg? 

Mutassátok be néhány szóban az interjúalanyokat! 

3. A TÁRGYALÁS: 

 a legterjedelmesebb rész, melyben lehetőségetek lesz a választott szempontok 

mentén kifejteni hosszasan a témátokat  

Mik a válaszok a feltett kérdésekre? A válaszokat fejtsétek ki, mindegyikre 

szánjatok legalább 1-2 bekezdést (5-10 mondatot)!  

4. AZ ÖSSZEGZÉS:  

 saját tapasztalataitokat, véleményeteket, a témával kapcsolatos saját álláspontotok 

rövid összefoglalását 

 a félév során tanult új információk felelevenítése  

 Fogalmazzatok meg következtetéseket is! 

5. (ESETLEGES) FORRÁSJEGYZÉK: a legvégén meg kell jelölnötök a felhasznált forrásokat. 
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AZ ESSZÉ FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 

Terjedelem: 3000–5000 karakter 

szóközökkel (1–1,5 gépelt oldal képek 

nélkül) 

Margók:  

bal- és jobboldalt: 2,5 cm 

alul és felül: 2,5 cm 

Betűtípus, méret, stílus : 

Típus: Times New Roman 

Méret: 12-es 

Sorköz: másfeles 

Oldalszám szerepeljen az oldalakon. 

 

Illusztráció: A csoport által készített 

képeket tartalmazhat az esszé. Minden kép 

alatt számozás és cím legyen (1. kép Cím 

2. kép Cím stb.) 

Igazítás: sorkizárt 

A dolgozat címe: félkövér, 14-es, középre 

igazítva 

Alcímek: félkövér, 12-es, behúzás nélkül, 

számmal v. más jelöléssel balra zárva 

Minden cím előtt és után egy sor kimarad. 

A cím felett a jobb felső sarokba kerül a 

készítők neve, évfolyama, a készítés éve. 

 

AMIT ÍRTOK, LEGYEN:  

1. Áttekinthető (pl. bekezdések, sorkihagyások, külb. betűtípusok kiemelésként, 

kötőszavak pontos, következetes használata-- mert; mivel; annál fogva, hogy, ekképp; 

ezért; amiből következik, hogy; tehát, ugyanakkor; mindazonáltal; de; ellenben; noha; még 

ha;  előbbi-utóbbi; egyrészt-másrészt; először-továbbá segítenek ebben)! 

2. Legyen szavahihető! 

3. Legyen ellenőrizhető! 

 


