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A VITA FOGALMA

• Egy beszélgetés, megbeszélés során a

résztvevők nem feltétlenül értenek mindenben

egyet, hiszen tudásuk, tapasztalataik miatt mást

gondolnak ugyanarról a dologról, azaz eltérő

a véleményük.

• Ha a beszélgetés, megbeszélés során a

résztvevők véleménye más, és ennek a

véleménynek hangot is adnak, vita alakul ki.

• A vita mindig ellentétes nézetek szembesítését

jelenti.



• A vitában a felek érveket sorakoztatnak fel

véleményük mellett vagy a másik véleménye

ellen.

• Az érvek hathatnak a vitapartner értelmére

(értelmi érvek) vagy érzelmeire (érzelmi

érvek).

• A vitában elhangzó érvek akkor megfelelőek,

ha a vitapartnerek adatok, tények, saját

tapasztalatok felhasználásával véleményüket

bizonyítani, a másik fél véleményét pedig

cáfolni tudják.
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• Az érvekből kialakított logikus

gondolatmenetet érvelésnek nevezzük.

• Az érvelés alapja a tétel, azaz maga a

vélemény, álláspont, állítás, amelyet

bizonyítunk vagy cáfolunk. Például:

• Ez az én táskám, benne van a lakáskulcsom és

a füzeteim.

• Tétel: Ez az én táskám.

• A tétel bizonyítása: Benne van a lakáskulcsom

és a füzeteim.
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A VITA SZABÁLYAI

• Miért vitatkozunk?

• Elsősorban azért, hogy megismerjük a másik fél

véleményét, tanuljunk egymástól, és próbáljuk

egymást meggyőzni, de nem mindenáron

legyőzni.

• Egy jól sikerült vita alkalmával a vitapartnerek

közös álláspontot alakíthatnak ki az adott

kérdésben.

• A kulturált vita érdekében ügyelni kell bizonyos

szabályok betartására, elkerülve ezzel a

személyeskedésbe torkolló veszekedést.



Légy informatív!
Ne beszélj feleslegesen! Vedd 

figyelembe, mit tud a másik fél!

Mondj igazat!
Ha hamisnak hiszel valamit, ne 

mondd! Ha nincs bizonyítékod 

valamire, ne mondd!

Maradj a témánál!
Ne térj el a vita tárgyától! Járulj 

hozzá a probléma megoldásához!

Légy világos és érthető!
Egyértelműen és tömören 

fogalmazz! Rendezetten vezesd elő 

a gondolataidat, ne csapongj!

Figyelj a 

vitapartneredre!
Igyekezz megérteni a partneredet, 

ha kell, kérdezz vissza! 
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• A vita során be kell tartanunk a kívülről
adott szabályokat, például az időkeretet

és az illendő stílust; ha ilyen nincs, akkor a

magunk számára kell korlátokat állítani, és

ez elvárható a partnertől is.

• Hagyni kell a másikat is szóhoz jutni,

amikor ő beszél, nem vághatunk közbe.

• Vitában csak érvet lehet érvvel

ütköztetni; ha egy állítás nincs bizonyítva,

akkor nem érv, legfeljebb vélemény.
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• Személyeskedéssel sem lehet érvre felelni.

Személyeskedés például: „ostobaságokat beszélsz,

mint mindig”, „Különben meg nézz a tükörbe!” stb.,

vagyis a másik belsőjére vagy külsejére vonatkozó

megjegyzések.

• A partner érveire reagálni kell, cáfolni kell, vagy

helyben hagyni az egészet, vagy ki is lehet egészíteni.

• Használjuk rendszeresen vita közben ezeket a

formulákat: „Egyetértek veled abban, hogy...”,

„igazad van az első dologban, a másodikat

kiegészíteném azzal, hogy...”, ez segít megtalálni a

közös pontokat.
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A VITA TÍPUSAI

1. VESZEKEDÉS

• A veszekedés a viták legalacsonyabb szintjét képviselik.

• Az ilyen típusú vitákban a kiinduló konfliktust általában

az egyik – vagy mindkettő - félben kialakuló érzelmi

feszültség okozza.

• Alapvető funkciója ennek a feszültségnek a levezetése.

• Legfőbb jellemzője a vádaskodás, az egyes

perspektívák kiegyensúlyozatlansága, és a túlzott

személyes támadások.

• Látszólagosan elhangozhatnak érvek, de a veszekedés

során a logikának ténylegesen kevés szerep jut.



2. RACIONÁLIS (ÉRVELŐ) VITA

• A vitázó felek eltérő állásponttal rendelkeznek, melyet

meggyőző érvek segítségével akarnak egymással

elfogadtatni.

• A másik meggyőzése közösen elfogadott bizonyítékok

alapján történik.

• A másik álláspontjának megváltoztatása, vagy a vita végére

kialakuló konszenzus nem feltétele az eredményes vitának.

• A racionális vita valódi célja az igazság, a helyes álláspont

kiderítése.

• A racionális vita egyik típusa a tudományos (tényfeltáró) vita.

• Ebben a vitatípusban a felek csak olyan állításokat vehetnek

kiindulópontként, melyek az adott tudományágat tekintve jól

megalapozottnak számítanak.
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3. A TÖRVÉNYSZÉKI TÍPUSÚ VITA

• Ebben a vitatípusban a felek közötti vita megoldásában

a harmadik fél dönt (törvényszéki tárgyalás esetében ez

a bíró, vagy az esküdtszék).

• A vitában szereplő felek feladata a harmadik fél

meggyőzése saját igazukról.

• A vita menete szabályozott, elrendelt keretek között

folyik.

• A racionális érvek mellett gyakran megjelennek az

emocionális érvek is.

• A felek gyakran élnek a pszichológiai nyomás, a

manipuláció eszközével, valamint retorikai és

dramaturgiai módszerekkel.
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4. A TÁRGYALÁS TÍPUSÚ VITA

• Alapja a vitafelek érdekei közti ellentét.

• A tárgyalás során a felek számára elfogadható

kompromisszum kidolgozása a cél, melyet alkudozás

által érnek el.

• A tárgyaló partnerek nem egy állítás igazsága mellett,

vagy ellen érvelnek, nem céljuk az objektivitás, vagy a

semlegesség, hanem az hogy a lehető legnagyobb

nyereséget érjék el, jó üzletet kössenek.

• A vita akkor eredményes, ha megszületik a

megegyezés.
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A VITA TÍPUSAI

• A gyakorlatban előforduló vitákat általában ezeknek a
vitatípusoknak a különböző keveréke jellemzi.

• Pl. amikor egy tudományos vitában valaki az
álláspontját védi, akkor természetesen racionális vitát
folytat, ugyanakkor nyilvánvalóan egzisztenciális
érdekei fűződnek ahhoz, hogy az álláspontját
elfogadtassa (ha túl gyakran téved, akkor nem jut
előre a ranglétrán stb.), és nem mellékesen érzelmi
elkötelezettségek is vezetik (kedves számára a
gondolat, ő találta ki stb.).

• Egy vita tehát a fent felsoroltak közül több típus jegyeit
is magán viselheti, illetve lefolyása során változhat a
típusa.



A VITA SZAKASZAI

• Egy ideális vitában négy szakasz különíthető el:

1. A konfrontációs szakaszban felszínre kerül a

véleménykülönbség.

2. A nyitó szakaszban nyilvánossá válnak a vitázók

szerepei és elköteleződései, és eldől, van-e elég "közös

pont", amely lehetővé teszi a véleménykülönbség

feloldását.

3. Az érvelési szakaszban történik a kritikai ellenvetések

megtétele, ezek visszaverése vagy elfogadása.

4. A záró szakaszban megfogalmazódik a vita

eredménye – ha nincs egyetértés, akkor

véleménykülönbség feloldása nem történt meg.



A VITÁZÓK MAGATARTÁSA

• A vitában részt vevő személy tárgyilagos, ha:
• állításait független vagy külső forrással alátámasztja,

• érvelése következetes, racionális, tárgyhoz kapcsolódó,

• a vitapartner állításait követi, és reagál azokra,

• lehetőséget ad az ellenérvek kifejtésére,

• elismeri a tévedés lehetőségét.

• A vitában részt vevő személy személyeskedő, ha:
• a vitapartnert sértően jellemzi,

• a vitapartner korábbi tevékenységei állnak érvelése középpontjában,

• a vitában részt vevő társadalmi helyzetére, előítéletre alapozza érveit, 

viselkedését,

• a vitapartner érvelésének akadályozására, megzavarására törekszik,

• a partnert nem tekinti egyenrangúnak. 



A VITA JELENTŐSÉGE

• Viták nélkül nem haladna a világ.

• Semmi sem magától értetődő, minden álláspontnak be

kell járnia a maga útját.

• Az új álláspont kisebbségiként kezdi, és fokozatosan

hódítja meg a többséget.

• Általában a nagy találmányok és felfedezések is úgy

kezdődtek, hogy az új felvetésre azt mondták a

döntéshozók: ez képtelenség, nem lehet megcsinálni,

nem szólnak mellette komoly érvek.


