
SZAKEDZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc.)
FELVÉTELI VIZSGA ANYAGA 2022

FELVÉTELI PONTSZÁMOK

Sportági elmélet (írásbeli) 40 pont

Sportági gyakorlat (szóbeli) 30 pont

Diploma eredmény 20 pont

Többletpontok 10 pont

Összesen 100 pont

MSc szakedzői írásbeli felvételi 2022. “A”

1.) A tenyeres pörgetés és kezelésének kronológikus folyamata a kezdetektől
máig (jellemzői, fontos állomásai, híres játékosok, a fejlődés és a gyorsaság
kapcsolata).

2.) Fonák pörgetés és kezelésének kronológikus folyamata a kezdetektől a mai
napig (kivitelezése, jelentősége, egyéniségek, fontossága a mai játékban).

3.) A védőjáték és jelentősége a mai asztaliteniszben (fejlődésének fontos
állomásai, összefüggés a különböző ütőborításokkal).

4.) Támadójáték és különböző fajtái a fejlődés különböző szakaszaiban.
Szabályok és az ütőborítások hatása a támadójátékban.

5.) A magyar asztalitenisz történetének állomásai, kiemelkedő egyéniségek és
eredményeik.

MSc szakedzői szóbeli felvételi 2022. “B”

1.) A fonák pörgetés (kialakulásának története, kivitelezése, fajtái, kezelése,
gyakorlatai).

2.) Az adogatások és fejlődésük, szabályok és változásaik, fajtáik, fontosságuk.
Kivitelezésük a változó szabályok tükrében.

3.) Különböző ázsiai iskolák, történelmi kialakulásuk, technikai különbségek.
4.) A mai modern támadó játékstílus, kialakulásának története, fajtái, a fajták

speciális jegyei.
5.) A modern védekező játékstílus, kialakulásának története, fajtái, a fajták

speciális jegyei, főként az ütőborítások különbözőségének jegyében.
6.) A fogadások fajtái, jelentőségük a modern mai asztaliteniszben.
7.) A multilabdás edzés fogalma, funkciói, kialakulása, jelentősége az

edzéseken. Technikai kivitelezésük.



8.) A multilabdás edzések fajtái, gyakorlatai, alkalmazásuk, egyéni foglalkozások.
9.) Az asztaliteniszben használatos ütőfák (támadó, védő), borítások (támadó,

védő), paramétereik, jellemzőik.
10.) Az asztaliteniszben használatos ragasztás, gyorsító anyagok (boosterek)

megjelenése.

MSc szakedzői gyakorlati felvételi 20022 “C”

1.) Tenyeres pörgetés bemutatása (nyesett, kontra, pörgetett labda pörgetése).
2.) Fonák pörgetés bemutatása (nyesett, kontra, pörgetett labda pörgetése).
3.) Multilabdás edzés bemutatása.
4.) Tenyeres, fonák indítás bemutatása.
5.) Különböző szervák bemutatása.
6.) Különböző szervafogadások bemutatása.

MSc szakedzői írásbeli pótfelvételi 2022 “E”

1.) A technikai alapütések tanítása, oktatásuk sorrendje.
2.) A lábmunka az asztaliteniszben. Az európai és az ázsiai lábmunka

összehasonlítása.
3.) A mai modern támadó játék jegyei, fontos jellemzői.
4.) Az asztalitenisz története a kezdetektől napjainkig, kronológiai fejlődés a

változások tükrében. Kiemelkedő fordulatok a történetben.
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