
SzókraKész Országos Vitaverseny 2016 

Hivatalos Versenykiírás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumban működő 

Apáczai Disputakör és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány meghirdeti a SzókraKész 2016 

Országos Vitaversenyt. 

 

1. Általános tudnivalók  

 

 

1.1. A versenyen való részvétel feltételei  
 

A vitaversenyen részt vehetnek azon tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok, akik a magyar 

oktatási rendszer intézményeinek 9-12. évfolyamán tanulnak. 

 

1.2. A jelentkezés módja 

 

Az Apáczai Disputakör hivatalos honlapján vagy a verseny hivatalos facebook-oldalán 

elérhető „google form” kitöltésével, majd a nevezési díj befizetésével lehet véglegesen leadni 

egy csapat nevezését 2016. április 23. 23:59-ig. Az előzete regisztráció után csak a nevezési 

díj befizetésével tudjuk véglegesnek tekinteni a jelentkezést.  

Nevezési díj: 3000.-/csapat 

A nevezési díj befizetésének módja: 

Banki átutalással az alábbi számlaszámra: Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány 

                                                                    1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. 

                                                                    K&H Bank 10404089-49535554-54491018 

                                                                    Adószám: 18117730-1-41 

Kérjük a közleménybe beleírni: „SzókraKész 2016” + csapatnév 

Figyelem! A nevezési díj teljes összege a verseny létrehozásához szükséges költségekre 

fordítódik. 

 

 

 

1.3. A nevezési díj magában foglalja  

 

 a versenyen való indulás jogát 

 a felkészítő foglalkozásokon való részvételt 



 vidéki csapatok szállásának 50%-os finanszírozását (részletek: e-mailes konzultáció 

során) 

 

1.4. A verseny napjai és helyszíne 

 

A vitaverseny kétnapos:1. nap: 2016. május 21. (szombat) 

                                       2. nap: 2016. május 22.. (vasárnap) 

 

 

Helyszín: 1. nap:  ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 

                                  (1053. Bp., Papnövelde u. 4-6.) 

 

 

1.5. Lebonyolítás 

 

1. nap 

A versenyre leadott nevezések számától függően 32 vagy 64 fős táblára kerülnek be a 

csapatok, ahol egyenes kiesés rendszerben vitáznak.  

 

Az első kör győztes csapatai a legjobb 16 vagy a legjobb 32 csapat közé (nevezések számától 

függően) kvalifikálják magukat. 

A második kör győztesei a legjobb 8 vagy a legjobb 16 csapat közé (nevezések számától 

függően) kvalifikálják magukat. 

A harmadik kör győztesei az elődöntőbe vagy a nyolcaddöntőbe (nevezések számától 

függően) kerülnek. 

64 csapat esetén hátravan még egy kör, mely az a elődöntőbe való bejutásért folyik majd.  

 

2. nap 

Az elődöntők a második napon lesznek megtartva az Apáczaiban, a döntő  az ELTE Állam- 

és Jogtudományi Kar „A” épületének dísztermében kerülnek megrendezésre. 

 

1.6. Nevezés lemondása 

 

A nevezés lemondására a jelentkezés határidejéig, 2016. április 23. 23:59-ig van lehetőség. 

Ezt követően a nevezési díjat már nem tudjuk visszaszolgáltatni.  

 

 

2. Verseny 

 

 

2.1. Vitaformátum 

 

A SzókraKész Országos Vitaverseny hivatalos formátuma a Karl Popper – vitaformátum. 

Rövid leírás: a vitán két 3 fős csapat vesz részt. Az egyik csapat a tételmondatot támogató 

oldal, a másik az azt ellenző oldal. A csapatoknak a versenyt megelőző felkészülési időben a 

támogató és az ellenző oldalra is fel kell készülniük. Azt, hogy az adott vitán éppen melyik 

oldalt kell képviselniük, csak rövid idővel a kezdés előtt tudják meg. Ebben a formátumban 

külön időkeretet különítenek el a kérdéseknek, valamint a csapatoknak rendelkezésre áll egy 

bizonyos időmennyiség, amit saját belátásuk szerint szabadon használhatnak fel a beszédeik 

között. Bővebb tájékoztatás a versenyre felkészítő foglalkozásokon. 



 

 

 

 

 

2.2. Tételmondatok 
 

A verseny 2 tételmondatot foglal magába, melyekből a jelentkező csapatoknak csak az 

egyikre kell felkészülniük, ugyanis a második tételmondat (a döntő tételmondata) egy 

úgynevezett „impromptu motion” (rögtönzött tételmondat), amire a versenyzőknek a 

helyszínen kell felkészülniük 1 óra alatt. 

 

Előre kihirdetetett tételmondat: „Világszintű sporteseményeket rendezni jó befektetés 

                                                          egy ország számára.” 

 

 

                                   

2.3. Felkészítés 

 

A verseny szervezői 3 alkalmas felkészítő foglalkozást biztosítanak a versenyen induló 

csapatok részére, melyen a résztvevők megismerik a disputa/formális vitázás alapjait, bővebb 

betekintést kapnak a Karl Popper vitaformátumról, valamint gyakorlati ismereteket 

szerezhetnek. 

A foglalkozások időpontjai: 2016.04.28. 16:00 (csütörtök) – Vitaformátum ismertetése 

    2016.05.12. 16:00 (csütörtök) – Tételmondat elemzés  

    2016.04.19. 16:00 (csütörtök) – Vita-szimuláció 

A foglalkozások helyszíne: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 

                                                    (1053. Bp., Papnövelde u. 4-6.) 

 

 

 

 

 

2.4. Értékelés 

 

A verseny bírái a viták végén szöveges értékelést adnak, illetve személyre szabott tanácsokkal 

látják el a versenyzőket. Emellett a bírók egyéni pontszámokat is adnak (max. 30 pont), 

melyekkel könnyebben juthatnak döntésre. Nagyon fontos, hogy nem feltétlenül az a csapat 

kerül ki győztesnek, amelyiknél az egyéni pontszámok összege nagyobb. A pontszámok 

egyfajta segítség a bíráknak, illetve visszajelzés a versenyzőknek egyéni teljesítményükről. 

De nem szabad elfelejteni, hogy ez egy csapatverseny, tehát a mérkőzés kimenetelében döntő 

szerepet játszik a csapatok hozott érvrendszerén, annak előadásmódján és hitelességén, az 

1,2,3-as beszélők feladatköreinek megfelelő alkalmazásán, a cáfolatokon és a saját 

érvrendszer megvédésén dől el.  

 

 

2.5. Díjazás 

 

A legjobb helyezéseket elérő csapatok értékes nyereményekkel gazdagodnak. 



Az 1. helyen végzett csapat és felkészítő tanára utazást nyer Litvániába, ahol egy nemzetközi 

vitatáboron vehetnek részt. 

 

2.6. Sorsolás 

 

A táblára való sorsolás 1 héttel a verseny előtt zajlik le, melynek eredményét a honlapon, 

illetve facebook-on tekinthetnek meg a résztvevők. A sorsolás módja: húzás kalapból. 

A húzást a verseny főbírója végzi. 

 

 

 

Budapest, 2016.04.03.                                                                     Apáczai Disputakör 

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. 

                                                                  

  

 

 


