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Az előző óra összefoglalása 

1. Az írásbeli beadandó feladatokkal 

kapcsolatos alapvető követelmények 
 

A szerző és a kurzus adatainak mindig 

szerepelnie kell a beadott dolgozatokon.  
 

A dolgozatok legyenek átláthatóan 

megszerkesztve. 
 

A szöveg feleljen meg a helyesírás és nyelvtan 

szabályainak.   



Az előző óra összefoglalása 

2. Szövegek tagolása: a tagolás fontossága; 

mi jellemzi a bekezdést; a bekezdés 

struktúrája 
 

A szövegek bekezdésekből épülnek fel.  
 

A bekezdés első mondata a tételmondat. Itt 

rögzítjük azt az információt, amiről a bekezdés 

szól. A bekezdés további mondatai fejtik ki a 

tételt. Az utolsó mondat átvezet a következő 

bekezdéshez, jellemzően a tételmondathoz.  

 



A mai óra témái 

Érvelés 
 

Helyes és hibás érvek: modus ponens, modus 

tollens, a következmény állítása, a feltételes 

előtag tagadása  
 

Szükséges és elégséges feltételek 
 

Gyakori érvelési problémák 



Zentai István, http://www.filozofia.bme.hu/~zentai/ddddd/sld011.htm  



Formális következtetés – helyes 

(Modus ponens, MP) 

Ha P, akkor Q. 

P. 

Tehát Q 
 

Példa: 
 

Ha ma csütörtök van, akkor esszéírás órára kell mennem.  
 

Ma csütörtök van. 
 

Tehát esszéírás órára kell mennem. 



Formális következtetés – helyes 

(Modus tollens, MT)  

Ha P akkor Q. 

Nem Q 

Tehát nem P. 
 

Példa: 
 

Ha baltás gyilkos vagyok, akkor tudok a baltával bánni. 
 

Nem tudok a baltával bánni. 
 

Tehát nem vagyok baltás gyilkos.  



Formális következtetés – hibás  
(a következmény állítása, affirming the consequent, AC) 

Ha P, akkor Q.  

Q.  

Tehát P. 
 

Példa: 
 

Ha rohamosan öregszem, romlik a memóriám. 
 

Romlik a memóriám. 
 

Rohamosan öregszem. 
 

Érvénytelen érv: a konklúzió lehet hamis akkor is,  
ha a premisszák igazak. P nem biztos, hogy az egyetlen 
elégséges feltétele Q-nak – más faktorok is tehetik, hogy Q. 



Formális következtetés – hibás  
(a feltételes előtag tagadása, denying the antecedent, DA) 

Ha P, akkor Q. 

Nem P. 

Tehát nem Q. 
 

Példa: 
 

Ha Torgyán József filozófus az ELTE-n, akkor magyar állampolgár. 
 

Torgyán József nem filozófus az ELTE-n.   
 

Torgyán József nem magyar állampolgár.  
 

Érvénytelen (a premisszák igazsága nem biztosítja a konkluzió 
igazságát). Abból, hogy a feltételes előtag nem igaz, nem 
következik, hogy a következmény nem lesz igaz.  



Hamis premisszák, érvénytelen 

következtetések 
A  B  C  D 

A 

---- 

D 

 
Ez egy érvényes következtetés.  
Ha hiba van benne, akkor az abból következik,  
hogy a premissza hamis, tehát valójában nem igaz,  
hogy A. (Figyelem, ha A hamis, abból még nem 
következik, hogy D nem igaz!) 



Hamis premisszák, érvénytelen 

következtetések 

A  B  C  D 

D 

---- 

A 

 

Itt már a következtetés sem érvényes.  

Abból, hogy D, nem következik, hogy A. 

 

 



Feladat 

Van-e hiba a következő párbeszédben? Ha igen, mi? 
 

 – A punkoknak kék tarajuk van.  

 – Ez nem igaz, a nagyapám nem punk és kék taraja van. 

 

Van hiba az érvelésben? Ha igen, mi? 
 

 – Ha a barátnőm zöldes árnyalatban kezdene játszani,  

  akkor az azt jelentené, hogy zombivá alakul.  

  De miután nem zöldül, nem alakul zombivá.  



Megoldás 
Mindkettő hibás. 

 
Az elsőben („tarajos nagypapa”) a második 
beszélő helyelenül feltételezi, hogy abból, hogy a 
punkoknak tarajuk van, annak kellene következnie, 
hogy akiknek tarajuk van, azok punkok. (AC) 
 

A másodikban („nem zöldülő barátnő”) a beszélő 
helytelenül úgy véli, hogy a „nem zöldülésből” 
következik, hogy barátnője nem válik zombivá.  
Ez azonban nem igaz, semmi sem zárja ki, hogy 
zöldülés nélkül is zombivá lehessen válni. (DA)  



Feladat 

Egy rossz és egy jó érv (legyen trükkös, lehet összetett) 

– 4 perc. 
 

Egy összetett érvelés, amiben van egy rejtett hiba 

– 6 perc. 
 

Ha kész, négyes csoportokban olvassák fel egymásnak 

érveiket! A csoport tagjainak feladata, hogy megtalálják 

egymás érveiben a hibát.  
 

(Ha valakinek segítségre lenne szüksége, a következő 

diát lehet közben nézni.) 

 



Jó          Rossz 
MP 

Ha P, akkor Q. 

P. 

Tehát Q 

 

MT 

Ha P, akkor Q. 

Nem Q 

Tehát nem P. 

DA 

Ha P, akkor Q.  

Nem P.  

Tehát nem Q. 

 

AC 

Ha P, akkor Q.  

Q.  

Tehát P. 

 

 



Érvelés – Szükséges feltételek 

P szükséges feltétele Q-nak = akármikor amikor Q igaz, 
P is igaz.  
4 

 

Az országgyűlési választásokon csak azok vehetnek részt, 
akik nagykorúak. Anélkül, hogy nagykorú lenne valaki, nem 
vehet részt a választásokon. Ha részt vesz valaki a 
választásokon, abból az következik, hogy nagykorú. 
 

A nagykorúság a választásokon való részvétel szükséges 
feltétele. 
 

Van olyan, hogy több szükséges feltétel együttese egy 
elégséges feltételt alkot: nagykorú – nem elmebeteg 
– nem elítélt – nincs egyéb törvény által meghatározott 
kizáró oka annak, hogy részt vehessen a választásokon. 



Érvelés – Elégséges feltételek 

P elégséges feltétele Q-nak = ha tudjuk, 

hogy P igaz, akkor nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy Q is igaz.  
 

Ahhoz, hogy a bíróság legalább 6 hónap 

letöltendő szabadságvesztésre ítéljen valakit, 

elégséges az, ha kést döf anyósa hátába 

– jóllehet, másképp is elérhette volna ezt: 

például apósa kibelezésével. 



Érvelés – Elégséges feltételek 

Van olyan, hogy több elégséges feltétel együttvéve alkot 

egy szükséges feltételt:  
 

Egy darab nagy ♠ elégséges feltétele, hogy a kártya ász 

legyen. Három másik elégséges kondíció van erre: 

♦, ♥, ♣.  
 

Ezek egyike sem szükséges feltétele annak, hogy a 

kártya ász legyen, de a diszjunkciójuk (vagy ♦, vagy ♥, 

vagy ♣, vagy ♠) az, mert egyetlen kártya sem lehet ász 

anélkül, hogy a négy közül valamelyik (jelen esetben 

pontosan egy) kondíció igaz legyen rá. 



Szükséges, elégséges 
Szükséges, de nem elégséges feltétel  
Az, hogy Jóska férfi, szükséges, de nem elégséges feltétele 
annak, hogy apa legyen. 
 

Elégséges, de nem szükséges feltétel 
Az, hogy Jóska egy apa, elégséges, de nem szükséges 
feltétele annak, hogy férfi legyen. 
 

Szükséges és elégséges feltétel  
Az, hogy Jóska egy apa, szükséges és elégséges feltétele 
annak, hogy hímnemű szülő legyen.  
 

(Sem nem szükséges, sem nem elégséges feltétel) 
Az, hogy Jóska szereti Pistát sem nem szükséges, sem nem 
elégséges feltétele annak, hogy Pista szeresse Jóskát. 



Felismerendő érvelési hibák 

A következő hibás (de gyakorta meggyőzőnek 
tűnő) érvelései struktúrák tudományos 
szövegekben illetve vitákban is gyakorta 
előfordulnak 

 

Érvénytelen általánosítások 

Tekintélyre való hivatkozás 

Személyeskedés 

„Árnyékbokszolás” 

A normatív és deskritív állítások közötti különbség 
összemosása 

Körbenforgás 

 



Példák 
Érvénytelen általánosítások 

 Példa: 15 fős kérdőíves kutatásunk adataiból kiderül, 
 hogy a a teljes magyar rocker szubkultúra…   
 

Tekintélyre való hivatkozás 

 Példa: „A nagy angol tudós, John Locke szerint az 
 embereknek vannak elidegeníthetetlen jogaik. Miután 
 Locke hozzáértése és intelligenciája 
 megkérdőjelezhetetlen, el kell fogadnunk, hogy vannak 
 elidegeníthetetlen jogaink.” 
 

Személyeskedés 

 Példa: „Nagy Sándor piaci elemzőnek az adott probléma 
 kapcsán nem lehet igaza, hiszen emlékszünk rá, hogy 
 kettest kapott mikroökonómiából.” 



Példák 
Árnyékbokszolás 

 A szerző vitapartnerének álláspontját  eltorzított 
 formában mutatja be, majd rámutat, hogy az nem 
 védhető. 
 

A normatív és deskritív állítások közötti különbség 
összemosása 

 Példa: A legtöbb ember eszik húst, tehát nem igaz az, 
 hogy húst enni nem helyes.  
 

Körbenforgás (az előfeltevések között szerepel, amit 
konklúzióként le kívánunk vonni) 

 Példa: A nők írják a legjobb regényeket, mert a férfiak 
 nem tudnak olyan jó regényeket írni.  



Feladat: hol a hiba? 

A húsevés erkölcsileg rossz. 
 

Az emberek elkövetnek erkölcsileg rossz 

dolgokat. 
 

Tehát az emberek húst esznek. 



Megoldás 

Abból, hogy az emberek 
elkövetnek erkölcsileg 
rossz dolgokat és a 
húsevés rossz nem 
következik, hogy az 
emberek húst esznek.  
 

(Ettől persze még igaz, 
hogy a többség eszik 
húst.)  

AC 

Ha P, akkor Q.  

Q.  

Tehát P. 

 
 

Az AC hibás érvelési 
szerkezet. 

 



Feladat: hol a hiba (ha van)? 

Kiss Zoltán, Kovács Miklós és Nagy Mária amellett 
érvelnek, hogy a természetjogi felfogás helyes.  
Szabó Ildikó szerint csak pozitív jogok vannak. 

 

A. „Kiss Zoltán szakmai tudásához nem férhet kétség, 
 így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a természetjogi 
 felfogás helyes.”  
 

B. „A szaktekintélyek túlnyomó többsége szerint a 
 természetjogi felfogás helyes, így nyugodtan 
 kijelenthetjük, hogy a természetjogi felfogás helyes.”   
 

C. „A felsoroltak mindegyike elismert tudós, az igazság 
 ezek szerint középütt van a természetjogi felfogás 
 és a pozitív jogi hagyomány között.”  



Megoldás 

A. Autoritásra való hivatkozás. Attól még, 

 hogy szaktekintély, nem feltétlenül van igaza. 
 

B. Bár jó okunk lehet feltételezni, hogy a szakértők 

 túlnyomó többsége által képviselt álláspont 

 helyes, ez azonban messze nem biztos.  
 

C. Nem elég, hogy tekintélyre hivatkozik érvelés 

 helyett, de két egymást logikailag kizáró 

 álláspontot kíván egyszerre elfogadtatni. 



Néhány mai tanulság 

Az érvényes és érvénytelen következtetések / 
igaz és hamis állítások nem keverendők össze 
– máshogyan kell őket megcáfolni. 
 

Érveléseinkben egyértelműen jelezzük, 
hogy szükséges vagy elégséges feltételnek 
tekintünk-e valamit. 
 

Mérlegeljük, nem tűnik-e egy érv retorikai 
okokból meggyőzőbbnek, mint látszik. 

 



A következő óra témája 

Az érvelő esszé 
 

Bekezdések, tételmondatok 

Érvelés 

Struktúra 



Házi feladat 

Öt bekezdésnyi érvelés. Választható 

témák (pro és kontra is lehet érvelni) 
 

A választójog szűkítésének kívánatossága 
 

Kell-e állami támogatást adni a 

folyóiratoknak? 
 

Morálisan megengedhető-e hús 

fogyasztása?  

 



Irodalom 
Nancy V. Wood: Writing Argumentative Essays. Second Edition. Prentice 
Hall, Upper Saddle River, 2001. (Chapter 7.) 
 

Modus ponens, modus tollens: Brooklyn College – Logic: 

http://lc.brooklyn.cuny.edu/smarttutor/logic/index.html  
 

Érvelési hibák: Stephen Downes Guide to the Logical Fallacies: 
http://onegoodmove.org/fallacy/toc.htm  
 

Szükséges és elégséges feltételek: Norman Swartz, Simon Fraser 
University: http://www.sfu.ca/philosophy/swartz/conditions1.htm  
 

Informális logika (Szerk. Forrai Gábor): 

http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html  
 

Logika: Lander University – Introduction to  Logic:  
http://philosophy.lander.edu/logic/index.html  
 

Meggyőzés: Zentai István, BME: 

http://www.filozofia.bme.hu/~zentai/aaaaa/  


