
 

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ ÉS BEVEZETŐ 

javasolt sablon 

 
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a megjelent versenyzőket, bírákat, segítőket és 

közönséget a #Climateof Change (CSO-LA/2019/410-153 számú) projekt keretében 

az Európai Unió és a DEAR (Development Education and Awareness Raising - 

fejlesztési nevelési és információs program) támogatásával megrendezésre kerülő 

vitaverseny  … fordulóján.  

A 13 európai uniós országban egy időben zajló vitaverseny sorozat célja, hogy 

megszólítsa a fiatalokat, és felhívja a figyelmet a földet és az emberiséget érintő 

globális kérdésekre, kihívásokra, jelen esetben a klímaváltozásra és annak 

hatásaira. A verseny magyarországi szervezője a Baptista Szeretetszolgálat.  

A mai verseny vitatémája: ......................................................   

 

A mai fordulóban a ... csapat, és a ... csapat fogja összemérni tudását. 

A sorsolás eredménye alapján a ... csapat fog a téma mellett érvelni, azaz ők a PRO 
csapat, míg a … csapat ellene, azaz KONTRA érvel.  

Felkérem a ... PRO csapat kapitányát, hogy mutassa be csapatát. 

Felkérem a ... KONTRA csapat kapitányát, hogy mutassa be csapatát.  

 

A mai zsűri, azaz a bírák: ...  

 

Kezdődjék a verseny! Sok sikert mindkét csapatnak, győzzön a jobbik! 

 

 

Opcionális emlékeztető személyes jelenlét mellett megszervezett versenynél 

 



 

Szeretném emlékeztetni a jelenlévőket a verseny menetére! A PRO csapatkapitánya 

kezdi a megszólalásokat, majd az KONTRA csapatkapitánya következik, utána 2 

perc szünet, majd azt követően a PRO csapatelső megszólalója, majd az KONTRA 

csapatelső megszólalója, majd ismételten 2 perc szünet következik, ezt követően a 

PRO csapatmásodik megszólalója, majd az KONTRA csapatmásodik megszólalója 

következik, majd 2 perc szünet. Ezt követően kerül sor egy összesen 8 perces 

„szabad vitaszakaszra” ahol a csapatok szabadon vitázhatnak egymással.  A 2 

perces szünetet követően következik a csapatkapitányok záró beszéde, amit  a 

mellette/pro érvelő csapat kapitánya kezd meg, majd az KONTRA csapatkapitánya 

következik. Ezt követően 10-15 perc szünet következik, amikor a bírák 

visszavonulnak meghozni döntésüket. 

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a mobil telefonokat kapcsolják ki, vagy tegyék 

csendes üzemmódba. És fényképezéssel se zavarják a versenyzőket, ez alól kivétel 

a kijelölt fotós.  A versenyzőket megkérem, hogy telefonjaikat kapcsolják ki.  

A közönséget arra kérem, hogy a tapsolással, bekiabálással, hangoskodással nem 

zavarják a versenyzőket a vita során, arra lehetőség nyílik a vita végén. Köszönöm! 

Kezdődjék a verseny! Felkérem az első csapat kapitányát kezdje meg 

nyitóbeszédét.  

 

Opcionális emlékeztető online versenynél 

 

A verseny menetét minden csapat ismeri, de emlékeztetőül szeretném elmondani, 

hogy alapesetben minden csapat tartsa a mikrofont kikapcsolt állapotba, a 

kamerákat pedig bekapcsolva.  

A megszólalást a PRO csapatkapitánya kezdi , majd az KONTRA csapatkapitánya 

következik, utána 2 perc szünet következik, majd azt követően a PRO csapatelső 

megszólalója, majd az KONTRA csapatelső megszólalója, majd ismételten 2 perc 



 

szünet következik, ezt követően a PRO csapatmásodik megszólalója, majd az 

KONTRA csapatmásodik megszólalója következik, majd 2 perc szünet.  

A 2 perces szünetek alatt csapatmegbeszélésre nyílik lehetőség, ezt akik egy fizikai 

térben vannak szóban tehetik meg, azok pedig akik távol vannak egymástól a 

mobiltelefonjaikon keresztül (pl. Whats App) beszélhetnek egymással. Ez alatt a 2 

perces szünet alatt a csapatok a kamerát és a mikrofonokat kikapcsolt állapotba 

tehetik, de felhívom a csapatok figyelmét arra, hogy a 2 perc leteltét követően 

kapcsolják be kameráikat és a csapatkapitány kézfeltartással jelezze, hogy készen 

állnak a folytatásra. 

Ezt követően kerül sor egy összesen 8 perces „szabad vitaszakaszra” ahol a 

csapatok szabadon vitázhatnak egymással.  A felszólalások szándékát a csapatok 

kézfeltartással jelzik, amit az elnök megjegyez, majd az ő feladata lesz bejelenteni a 

felszólalások sorrendjét és megadni a szót.  

 A 8 perces szakasz alatt a külön helyszínről bejelentkező csapat kritikus hallgatói 

közül a kijelölt személyek telefonon megbeszélést folytathat a csapat többi 

tagjával, de csak úgy, hogy az nem zavarja – mikrofon kikapcsolt állapotban - az 

aktuálisan beszélőt. 

Ezt követően 2 perc szünet következik, majd a csapatkapitányok záró beszéde, amit 

a PRO csapatkapitánya kezd meg, majd az KONTRA csapatkapitánya következik.  

Ezt követően 10-15 perc szünet következik, amikor a bírák visszavonulnak 

meghozni döntésüket. 

 


