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Edző alapképzési szak – felvételi követelmények 
 
Pontszámítás: 
Biológia írásbeli: 50 pont 
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont 
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont 
Sportági gyakorlat: 90 pont 
Összesen: 200 pont 
 
Az összpontszámot a felvételi vizsgán elért pontszám kétszerese adja (tehát a maximum 200 x 2 = 
maximum 400). Amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga elemei közül bármelyikben „0” pontot 
ér el, a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A biológia írásbeli felvételi vizsgán minimum 50% elérése 
esetén szerezhet pontot a jelentkező. 
 
Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a felvételi vizsgák alól azok a jelentkezők, akik 
felnőtt korosztályban Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját sportágukban 1-3. 
helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel. 
 
Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági elméleti és gyakorlati vizsgák alól azok 
a jelentkezők, akik felnőtt korosztályban Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon saját 
sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű 
eredményekkel. 
 
Felmentést (maximális pontszámot) kapnak a sportági gyakorlati vizsgák alól azok a 
jelentkezők, akik saját sportágukban Nemzeti vagy Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. 
helyezést értek el. 
A sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által kiállított hivatalos 
dokumentum igazolja. 
 
KAJAK-KENU SPECIALIZÁCIÓ (BUDAPESTEN INDUL) 
 
A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei: 
1. Vízi sporteszközök fejlődése. 
2. A nemzetközi kajak-kenu sport története. 
3. A hazai kajak-kenu sport története. 
4. Sporteszközök fejlődése (hajók, lapátok, kiegészítők), hatásuk. 
5. A modern kajakozás és kenuzás technikája. 
6. A kajak-kenu sport szakágainak ismertetése (jellemzői, használatos sporteszközök ismertetése 
stb.). 
7. A kajak-kenu sport szakágainak szabály- és versenyrendszere. 
8. A kajak-kenu sport szerepe a szabadidő-eltöltésben. 
9. A kondicionális képességek fontossága a kajak-kenu sportban. 
10. A koordinációs képességek fontossága a kajak-kenu sportban. 
 
Irodalom: 
Füzesséry Gy. (1970): Kajak-kenu ABC. Sport Kiadó, Bp. 
Szántó Cs. (2004): Flatwater Racing Level I. Beginning Coach. ICF, Madrid, Spain 
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A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont): 
1. gyakorlat: szabadon választott sporteszközben (verseny kajak vagy kenu) 500 méter teljesítése 
helyes alaptechnikával. 
2. gyakorlat: szabadon választott sporteszközben (verseny kajak vagy kenu) álló helyzetből 
maximális sebességre gyorsítás helyes technika alkalmazásával, fékezés, megállás, fordulás és 
visszaevezés a rajthelyre. 
3. gyakorlat: túrakenu kormányzása egyedül, lapátátvétel nélkül 5 bójás szlalom pályán. 
 
 
KOSÁRLABDA SPECIALIZÁCIÓ (BUDAPESTEN ÉS SZOMBATHELYEN INDUL) 
 
A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei: 
1. A kosárlabda sportág nemzetközi és hazai története  
2. A kosárlabda aktuális alapjátékszabályai, különös tekintettel a legújabb szabálymódosításokra  
3. A kosárlabda sportág hazai érdekeltségű jelentősebb nemzetközi eredményei, nagy edző és 
játékos egyéniségei  
4. A koordinációs képességek megjelenése a kosárlabda játékban  
5. A kondicionális képességek megjelenése a kosárlabda játékban  
6. A támadó játékosok technikai elemei  
7. A védő játékosok technikai elemei  
8. A kosárlabda játékosok posztok szerinti megnevezése és rövid ismertető jellemzésük  
9. A támadó taktikai rendszerek és elemek  
10. A védő taktika jellemzői, védekezés fajtái  
 
Irodalom: 
Ránky M. (1999): Játék a kosárlabda, a kosárlabda játék. Pauz-Westermann, Celldömölk 
Bácsalmási G., Bácsalmási L. (2005): Tanulj meg kosárlabdát tanítani. Magánkiadás, Bp. 
Hartyáni Zs. (szerk.) (2004): Kosárlabda mindenkinek. Göttinger Bt., Bp. 
Magyar kosárlabda versenyszabályok 2015. MKOSZ, Bp. 2015. 
Elektronikus dokumentum:  
http://asp01.ex-lh.hu:1801/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL- 
3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=14400  
 
A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont): 
1. gyakorlat: labdavezetés hosszú indulással a kosárlabda pálya alapvonalától, szlalom labdavezetés 
bóják kerülésével a félpályáig, fordulás labdavezetés közben a gyűrű felé, bal kezes labdavezetéssel 
a büntetőterület sarkánál keresztleütéssel irányváltoztatás, jobb kezes fektetett dobás. Ellenkező 
kézzel és oldalra egyaránt.  
2. gyakorlat: 3 büntető dobás.  
3. gyakorlat: 3-3 elleni játék 5 percig egy palánkra, váltogatva a támadó és védő szerepet.  
 
 
VÍZILABDA (SZOMBATHELYEN INDUL) 
 
A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei:  
1. A sportág kialakulása és fejlődése  
2. A magyar vízilabda kiemelkedő személyiségei  
3. Magyarország eredményei az olimpiai játékokon  
4. A vízilabdás úszás sajátosságai  
5. A labdakezelés oktatása kezdőknek és haladóknak  
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6. Átadások lábtempóval való haladással  
7. Átadások úszással egybekötve  
8. 2-3-4 játékossal végezhető gyakorlatok  
9. Kapusok mozgásának oktatása  
10. Kapura lövések egyénileg és több játékossal  
 
Irodalom: 
Rajki Béla, Gallov Rezső (1985): Korszerű vízilabdázás. Sport, Bp.  
Dubecz József (2008): Módszertani segédkönyv a vízilabdázás kerettanterv-  
és a helyi tantervek értelmezéséhez, kibontásához. NUSI kiadvány  
Elektronikus dokumentum: 
http://www.nupi.hu/download/sportiskola/modszertani/modszertan_vizilabda.pdf 
FINA Vízilabda Szabályok 2013-2017 
Elektronikus dokumentum: 
http://waterpolo.hu/Docs/fina_vizilabda_szabalyok_2013_2017_hun_v1.pdf 
 
A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont): 
1. gyakorlat: Mutassa be a fordulással egybekötött vízilabdás úszást! 
2. gyakorlat: Labdával lóbálás, blokkal haladás és kapura lövés. 
3. gyakorlat: Mutasson be legalább öt különböző passzolást (mozgással is). 


