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Versenyszabályzat 

A disputa jellegzetességei 

Az általunk alkalmazott disputa-szabályok alapján két csapat (3-3 fı) vitatkozik formális keretek 
között, rendszerint elıre megadott témáról. A témát tételmondat formájában fogalmazzák meg. E 
tételmondatokban mindig ott rejlik a vita lehetısége, azaz vannak olyanok, akik egyetértenek vele, s 
olyanok is, akik nem. (Pl.:”A modern csomagolóeszközök több kárt okoznak, mint hasznot.”) A 
felkészülés során a csapatok összegyőjtik a tétel igazsága mellett és az ellen szóló érveket is, hiszen 
személyes meggyızıdésük nem játszik szerepet abban, hogy állító vagy tagadó szerepben kell-e 
vitázniuk. A nézıpontváltással lehetıség nyílik arra, hogy az eltérı véleményeket is megismerjék. 
Megtanulják, hogy azonos dolgokról különféleképpen lehet gondolkodni, s megértik, hogy az övéktıl 
eltérı vélemény mellett is szólhatnak ésszerő érvek.  

A disputa bíró irányítja a vita menetét, ı ügyel az idıkeretek és a szabályok megtartására. İ dönti el, 
melyik csapat érvrendszere logikusabb, melyik oldalon hangzottak el meggyızıbb érvek, 
szakszerőbben kifejtve, magasabb vitakultúrával megfogalmazva. Mindig megmondja, melyik csapat 
gyızött, részletesen értékeli a csapatok teljesítményét.  

Alapelvek 

A disputa programot arra találták ki, hogy megtanuljuk azokat a technikákat, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy kritikusan gondolkodó, aktív állampolgárként boldoguljunk egy nyitott, 
demokratikus társadalomban. Olyan idıtöltés, ami gazdagítja a mőveltséget, miközben szórakoztat. A 
vita elsıdleges célja a tanulás, s ez elsıbbséget élvez a gyızelemmel szemben.  

Résztvevık 

� Egy állító és egy tagadó csapat 3-3 fıvel.  
� Páratlan számú, képzett bíró (lehetıleg minimum három, országos döntıben minimum öt).  
� Egy idımérı személy - stopperórával. Idımérı hiányában a bíró méri az idıt.  
� A viták nyilvánosak.  

A vita körülményei a versenyeken 

� A mérkızések zavartalanságának biztosítása a versenybizottság és a bírók feladata.  
� A csapatok nekik felróható okból nem késhetnek. A bíró 10 perces késés után a meg nem jelent 

csapatot vesztesnek nyilvánítja.  
� Egy csapat egy nap három, rendkívüli esetben négy vitán vehet részt. 

A vita menete, formája 

1. Felszólalások 

� A versenyzık csapatonként váltakozva kapnak szót.  
� A1 → T3 (kérdezhet A1-tıl) → T1 → A3 (kérdezhet T1-tıl) → A2 → T1 (kérdezhet A2-tıl) - T2 → 

A1 (kérdezhet T2-tıl) → A3 → T3.  
� Az elsı beszélık 6-6 perccel gazdálkodhatnak, a kérdésekre és a válaszokra minden esetben 3-3 

perc áll rendelkezésre, a többi beszéd maximális ideje 5-5 perc.  
� A versenyzık a felszólalási idı lejártakor a megkezdett mondatot röviden még befejezhetik, de 

ezen túl a bíró köteles leállítani ıket.  
� A beszéd ideje alatt sem a csapattársak, sem az ellenfél nem beszélgethetnek, nem szólhatnak 

hozzá, ilyenkor csak írásban kommunikálhatnak.  
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2. A kérdés  

� A kérdés ideje 3 perc válaszokkal együtt. Kérdés és válasz közt nem kérhetı idı.  
� Kérdéseket az elsı felszólaló beszéde után az ellenfél csapatának harmadik tagja, a második 

beszélı felszólalása után pedig az elsı csapattag tehet fel. A kérdésekre csak az válaszolhat, 
akinek a beszéde után elhangzanak.  

� A kérdés szerepe a homályos részek tisztázása és a vitatható pontok megtalálása.  
� A kérdések és válaszok során elhangzottak a döntésnél csak akkor vehetık figyelembe, ha a 

csapat a késıbbiekben visszatér rá. A kérdezési idı jó felhasználását az egyéni pontszámban 
értékelik.  

3. A konzultációs idı  

� Csapatonként 8perc konzultációs idı áll rendelkezésre tetszıleges megosztásban, a beszédek 
között.  

� Idıkérés alatt a másik csapat is konzultálhat.  

A résztvevık szerepe  

1. A csapatok  

� Az állító csapat feladata a tételmondat állításának bizonyítása, érvrendszerük kifejtése, megvédése 
és a tagadó csapat érveinek cáfolása.  

� A tagadó csapat feladata a tételmondatban foglalt állítás cáfolata, érvrendszerük kifejtése, 
megvédése és az állító csapat érveinek cáfolása.  

� A csapatok egymással vitáznak, de szem elıtt tartják, hogy a bírót kell meggyızniük.  
� Az udvarias, kulturált viselkedés szabályait minden résztvevınek meg kell tartania, a 

személyeskedés kerülendı.  
� A vitázók állva beszélnek.  
� Az indokolatlan felolvasást két figyelmeztetés után a bírónak leléptetéssel kell büntetnie.  
� A felszólalók - ha szükségét érzik - szólhatnak a bírókhoz.  

2. A csapattagok  

� A1 köszönti az ellenfelet, a bírót és a közönséget. Ismerteti a tétel címét és a definíciót, megadja 
csapata tételértelmezését és a kritériumot. Felvázolja a csapat érvrendszerét, megkezdi az érvek 
kifejtését, világossá teszi a csapat álláspontját. Válaszol T3 kérdéseire az arra kijelölt idıben, 
valamint kérdezhet a második játékostól annak beszéde után.  

� T1 köszönti az ellenfelet, a bírót és a közönséget. Állást foglal az állító csapat tételértelmezésével, 
kritériumával és definíciójával kapcsolatban. Negatív tételmondatot ad. Reagál az állító minden 
érvére, megkezdi a cáfolatot. Felvázolja csapata érvrendszerét. Válaszol A3 kérdéseire az arra 
kijelölt idıben, valamint kérdezhet a második játékostól annak beszéde után.  

� Az A1 és T1 játékos 6-6 percet beszélhet.  
� A második játékosok ideje 5 perc, ezalatt szükség esetén felülvizsgálják a definíciót, cáfolnak, 

kifejtik érveiket, megerısítik, elmélyítik, illusztrálják álláspontjukat, kiemelik a lényeget, ha idejük 
engedi, összefoglalnak; külön kérdezési idıben válaszolnak az elsı játékosok esetleges kérdéseire. 
Új érvet nem hozhatnak.  

� A harmadik játékosok maximum 5 perc alatt cáfolnak, áttekintik a vita menetét, szembeállítják a 
két érvrendszert, kiemelik a fontosabb ütközési pontokat, nyomatékosítják álláspontjukat, 
összefoglalnak, új érveket ık sem hozhatnak; kérdéseket tehetnek fel az ellenfél csapat elsı 
tagjának az arra kijelölt idıben.  
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3. A bírók  

� A bírók feladata a jegyzetelés, ajegyzıkönyv kitöltése, aszabályok megtartatása (leléptetés a bírók 
többségi szavazata alapján lehetséges).  

� Kötelességük a vitára való felkészülés, a figyelem és az objektivitás.  
� A bíró tárgyilagos kívülálló, csak akkor szólhat közbe, ha valaki súlyosan megsérti a vita szabályait 

vagy vét a sportszerőség, az udvariasság legelemibb szabályai ellen.  
� A vita alatt a bírók csak különösen indokolt esetben, pl. leléptetésnél válthatnak szót egymással.  

4. A közönség  

� A vita nyilvános.  
� A közönség hallgatólagos jelenlévı, a vita menetét nem zavarhatja. 

5. Az idımérı  

� Az idımérı a felszólalások és az idıkérések idejét méri.  
� A játékos kérheti az idımérıt, hogy a játékidı lejárta elıtt bizonyos idıvel, illetve idıkéréskor 

bizonyos idı elteltével figyelmeztesse ıt.  
� A vita tartalmi egységei  

A tételmondat 

� A tételmondat egy probléma világos és két oldalról egyformán megközelíthetı megfogalmazása, 
melyet a csapatok a vita elıtt megkapnak.  

� A negatív tételmondat a tételmondat logikai állítmányának tagadása.  

A definíció 

� A definíció a kulcsfogalmak meghatározása és a tétel globális értelmezése.  
� A definíció a vita medrét jelöli ki, tehát nem érv, így az esetleges definíciós vita megnyerése 

önmagában még nem jelenti a vita megnyerését.  
� Az állító csapat joga és kötelessége a definíció megadása, ha nem teszi meg, akkor ennek joga a 

tagadókra száll.  
� Ha a tagadó csapat be tudja bizonyítani a definíció tarthatatlanságát, joga van azt kiegészíteni 

vagy ellendefiníciót állítani.  
� A definíciós vita a tétel értelmezési módjának vitája.  

A kritérium 

� A kritérium az a szőrı vagy pozitív érték, amelyre a vita épül. Olyan kritériumot kell választani, 
mely mindkét csapat számára elfogadható. A tagadó csapat nem köteles másik kritériumot állítani. 
A kritériumot tekintve irreleváns szempontokat és érveket el kell ejteni, ez a vita tárgyszerőségét 
szolgálja.  

Az érvrendszer 

� Az érvrendszer egy csapat érveinek logikailag rendezett egésze, amelyet a definíció és a csapat 
stratégiája, taktikája határoz meg.  

� Mindkét csapat felállítja a saját érvrendszerét. 

KULTINDEX Nonprofit Kft. 
www.kultindex.hu 



 4

 

1. Az érv és az ellenérv (cáfolat) 

� Az érv alátámasztott állítás.  
� Az ellenérv egy érv alátámasztott tagadása. 

2. Példák, adatok  

� A példa az érv alátámasztására szolgál, önmagában nem érv.  
� Az adatokat, statisztikákat és a szaktekintélyektıl származó véleményeket hitelesíteni kell a forrás 

megjelölésével, esetleg (másolatban történı) bemutatásával.  
� Az eredmény  

A bírói döntés 

1. A vita eldöntése  

� Döntetlen eredmény hivatalos mérkızésen nem születhet. A döntést szóban és írásban is közölni 
és indokolni kell.  

� A definícióhoz és a kritériumhoz kapcsolódó cáfolatlan - vagy csak részben cáfolt - érvek súlya 
alapján a bírók döntik el, melyik csapat gyızött. A döntésében fontos szerepet játszik aharmadik 
játékosok beszéde, amelyben kiemelik és megvilágítják a vita legfontosabb ütközési pontjait.  

� A bíró egyedül, a jegyzetei, vagyis az elhangzottak alapján objektíven hozza meg döntését, tehát 
személyes meggyızıdése és benyomása nem befolyásolhatja.  

2. Az egyéni teljesítmény  
Az egyéni pontszámot a bíró 0-tól 30 pontig adja a következı bontásban:  

� 0-10 pont: tartalom (tárgyi tudás, felkészültség, lényeglátás);  
� 0-10 pont: szerepkör betöltése (kötelességek, szabálymegtartás);  
� 0-10 pont: forma (stílus, beszédtechnika, felépítettség, nyelvhelyesség).  
� A közepes teljesítmény kategóriánként 5-5 pont.  
� Több versenyzınek is lehet azonos pontszáma.  
� Leléptetés esetén a szabálysértı tag 0 pontot kap, a korábban szereplık teljesítményüknek 

megfelelıen értékelendık, a fel nem szólaltak pedig nem kapnak pontot.  
� A rangsorszámot a bíró az egyéni pontszámok alapján 1-tıl 6-ig állapítja meg, de két azonos 

rangsorszám nem lehet.  

Az értékelés 

1. Írásban  

� A bírónak a jegyzıkönyv minden rovatát pontosan ki kell töltenie.  
� A jegyzetelés a jegyzıkönyv hivatalos része.  
� A jegyzıkönyv megtekinthetı.  
� A jegyzetet a bíró jelenlétében a mérkızés után egy órán belül lehet megnézni.  

2. Szóban  

� A bíró minden esetben konstruktívan, a következı vitákhoz szakmai segítséget adva, pedagógiai 
célzattal értékel.  
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A vita lezárása 

� A bírók közlik az eredményt a csapatokkal.  
� A bírók a jegyzıkönyvet és a jegyzetet haladéktalanul leadják a versenyirodában.  

A szabályzatot szükség szerint módosítjuk a korcsoportok életkori sajátosságainak megfelelıen.  

A verseny meghirdetése 

A tételmondat megállapítása  

� A tételmondatot a verseny meghirdetıje írja ki legkésıbb a verseny elıtt egy hónappal.  

A csapatok felkészítésének lépései 

Témakörök  

 
A) Alapfogalmak  

a) A vita bemutatása (élıben vagy videón)  
b) Az alapvetı célok tisztázása  
c) A szabályok ismertetése  
d) Játékos próbavita  

 
B) A tételmondat  

a) A tételmondattal szemben támasztott követelmények  
b) A jó tétel megfogalmazásának irányelvei  
c) Típusai  
d) Elemzése  

 
C) A definíció (A tétel értelmezése)  

a) A fogalmak definiálásának fontossága  
b) A definíció mint szükséges korlát (mirıl szólhat és mirıl nem a vita)  
c) A definíció mint segítség az információgyőjtésben  

 
D) Az érv  

a) Az érv fogalma  
b) Az érvek megszerkesztése  
c) Az érvelés módjai  

 
E) Bizonyítékok  

a) Mit tekintünk bizonyítéknak?  
b) Információ győjtése, rendszerezése, szelektálása  
c) A bizonyítékok típusai  
d) A bizonyítékok etikája  
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F) Az állító érvrendszer  

a) Értelmezés: a definíció  
b) A tételmondat kulcsszavai  
c) A definíció követelményei  
d) A tétel indoklása  
e) A bizonyítás felelıssége, a vita alapja  
f) Az érvcsoportok  
g) Az átvezetı elemek (átvezetés, következtetés)  

 
G) Az érvrendszer felépítése. A kritérium  

a) A kritérium mint rendezı elv  
b) A kritérium és a definíció viszonya  
c) Szempontok a kritérium alapján  
d) Az érvek és a kritérium viszonya  

 
H) A tagadás  

a) A cáfolás irányelvei  
b) Az állító érvrendszer tagadása  
c) A negatív definíció  
d) A tagadó érvrendszer felépítése  

 
I) Az okfejtés mint az állítás alátámasztásának folyamata  

 
a) A bizonyítás megalapozása  
b) Az érvek típusai  
c) Az érvelés hibái, a téves következtetések  

 
J) A keresztkérdés  

a) Célja  
b) A hatékony kérdezés módszerei  
c) Stratégiák a válaszadók számára  
d) Viselkedési szabályok a kérdések és válaszok során  

 
K) A játék menete. A beszélık kötelességei (Lásd: A disputaszabályzat vonatkozó részét)  
 
L) A bíráskodás (Lásd: A disputaszabályzat vonatkozó részét)  
 

Minimális követelmények 
Az a vitázó, aki megfelel az alapfokú program elvárásainak, életkorának megfelelı szinten  

� képes a csapatmunkában sikeresen együttmőködni,  
� ismeri és megtartja a disputa szabályait,  
� megfelel a viselkedési normáknak,  
� felismeri a tételmondatokban rejlı vitalehetıséget,  
� képes a fogalmak meghatározására,  
� segítséggel tud szakirodalmat használni,  
� alapvetı informatikai ismereteket szerez,  
� tud rendszerezett jegyzetet készíteni,  
� ennek alapján felépíti társaival a csapat stratégiáját,  
� nem téveszti össze az érvet és a példát,  
� érzékelhetı fejlıdést mutat a kifejezı-és beszédkészségben,  
� kritikusan gondolkodik. 
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