
SzókraKész Országos Vitaverseny 2016 

Versenyszabályzat 

 

1. A SzókraKész Országos Vitaverseny céljai és alapértékei: 

  

 

1.1.Célok: A disputázás és a vitázás kultúrájának országos szintű terjesztése és 

megismertetése a közoktatásban tanuló fiatalok körében. A versenyen és a diákok 

példáján keresztül felhívni a figyelmet a demokratikus vita, a társadalmi párbeszéd 

fontosságára. A résztvevők vitakultúrájának, kommunikációs- és beszédkészségeinek, 

valamint kritikus gondolkodásának fejlesztése.  

 

1.2.Alapértékek: - kommunikációs készség 

                      - kooperáció és tolerancia 

                      - kritikus és logikus gondolkodás  

                      - ismeretszerzés és rendszerezés 

                      - érdekérvényesítés  

 

 

2. Alapszabályok 

      

      A verseny szervezői az alábbi szabályok betartását várják el a résztvevőktől: 

2.1. Etikai elvárások 

   - Valamennyi résztvevővel (diákok, tanárok, önkéntesek, felkészítők, bírók) szemben 

elvárás a verseny szabályainak tiszteletben tartása, és elvárás a vita és a verseny 

szabályainak, alapértékeinek megfelelő magatartás és viselkedés. 

        - A vitáknak a tiszteletteljes és agressziómentes kommunikáció alapértékeinek kell   

      megfelelniük. 

 

        - Vitázás közben a másik csapat tagjait megzavarni bármilyen módon nem szabad. 

        - A csapatokkal szemben elvárás, hogy a vitafordulókra időben érkezzenek.  

2.2. Szakmai elvárások 

  - Az egyes vitafordulókon a versenyzők használhatnak előre elkészített jegyzeteket, 

vázlatokat. Teljes beszédek felolvasása azonban nem javasolt, mert az a szónok egyéni 

teljesítményében a bírák értékelésekor negatívan jelenik meg. 

  - A viták alatt elektronikus eszközöket (pl. notebook, telefon stb.) nem használhatnak a 

vitázók. 



  - Ha a csapat magának is szeretné mérni az időt, az csak is karórával engedélyezett. 

  - A beszédek ideje alatt (tehát a felkészülési időkön kívül) a csapattagok csak írásban 

kommunikálhatnak egymással. 

       - A felszólalások idejének lejártakor a szónok a megkezdett mondatát még befejezheti,  

     új gondolat indítására már nincs  lehetősége. A kérdésszekció idejének lejártakor a meg- 

     kezdett kérdés még befejezhető, de a kérdezett szónok eldöntheti, hogy megválaszolja-e  

     a kérdést vagy sem. 

        

       - A kérdések ideje alatt a kérdező fél kizárólag kérdéseket tehet fel, nem vághat  

     bele a szónoklatba vagy nem kezdhet bele saját álláspontja kifejtésébe.  

     (amennyiben a kérdező úgy érzi, hogy ellenfele nem a kérdésre válaszol, udvarias  

     formában megszakíthatja és felteheti a kérdést még egyszer) 

        

       - Új érv behozására semmilyen körülmények között nincs lehetőség, ami az 1-es 

     beszédekben elhangzott, a csapatok azokkal dolgozhatnak tovább. 

     

       - A 3-as beszédeknek a vita összegzése a feladata, új gondolat az érvekhez, illetve új  

     cáfolat behozása nem megengedett. 

      

 

 

3. Bírák 

       3.1. A vitákat független, a versenyszabályzattal és a Karl Popper vitaformátummal  

              tisztában lévő bírók értékelik. 

       3.2. A végső döntés meghozatala 2 pillérből tevődik össze: 

       3.2.1. A vita összképének értékelése: a beszédek tartalma, az érvelés minősége (alátá- 

                 masztás erőssége, logikus felépítés, cáfolatlanul hagyott érvek súlya, az  

                 érvrendszer kidolgozottsága, belső összefüggései stb), illetve az előadásmód. 

       3.2.2. A vitában résztvevő szónokok rangsorolása 1-6-ig. (Döntetlen nem megengedett.)       

                 

                 A csapattagok egyéni teljesítményének értékelése: a bírók 1-30 pont között  

                 pontozzák a szónokok egyéni teljesítményét. (A döntetlen megengedett, azaz  

                 a szónokok egyéni teljesítményét. (A döntetlen megengedett, azaz több beszélő is 

                 kaphat azonos pontszámot.) A pontozás szempontjai: 

 érvelés - 1-6 pont 

 cáfolat - 1-6 pont 

 stílus - 1-6 pont 

 felépítés - 1-6 pont 

 kérdezés - 1-6 pont 

 

Nem feltétlenül az a csapat kerül ki győztesnek, amelyiknél az egyéni pontszámok 

összege nagyobb. 

 

 

 

 



 

4. Időkeret 

 

Támogató oldal első beszéde 
6 perc 

Kérdések a Támogató oldal első szónokához (az Ellenző oldalt képviselő 

csapat harmadik tagjától) 
3 perc 

A Ellenző oldal első beszéde 
6 perc 

Kérdések az Ellenző oldal első beszélőjéhez (a Támogató oldalt képviselő 

csapat harmadik tagjától) 
3 perc 

A Támogató oldal második beszéde (cáfolat) 
5 perc 

Kérdések a Támogató oldal második szónokához (az Ellenző oldal első 

szónokától) 
3 perc 

Ellenző oldal második beszéde (cáfolat) 
5 perc 

Kérdések az Ellenző oldal második beszélőjéhez (a Támogató csapat első 

szónokától) 
3 perc 

Támogató oldal harmadik beszéde (összefoglalás) 
5 perc 

Ellenző oldal harmadik beszéde (összefoglalás) 
5 perc 

Időkérésre felhasználható       7 perc 

 

 

5. Óvás 

 

      A viták végkimenetelének megkérdőjelezésére írásos formában van lehetőség, melyet a 

      verseny főbírójának kell benyújtani. Kérjük a csapatokat, hogy csak konkrét és objektív 

      bírói tévedésekre hivatkozva kérjék számon az eredmény hitelességét. 

 

6.    Megfigyelők, közönség 

 

      A verseny során megrendezésre kerülő viták a közönség számára nyilvánosak. A 

      csapatokkal és felkészítőkkel együtt érkező kísérők (szülők, barátok, tanárok, kollégák, 

      stb.) számára a program nyitott és látogatható. 

 

 

       Budapest, 2016.04.03.                                                             Apáczai Disputakör 

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. 

 
  
 

 

 



 

          

 


