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EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK  

 

FELVÉTELI PONTSZÁMOK 

 

Biológia írásbeli 50 pont 

Sportági elmélet szóbeli 30 pont 

Sportági elmélet írásbeli 30 pont 

Sportági gyakorlat 90 pont 

Összesen 200 pont 

 

Általános szabály 

Bármely tudásterületen - biológia írásbeli, sportági elmélet és gyakorlat - elért „0” pontszám 

kizárja a sikeres felvételi, így a képzésre való bekerülés lehetőségét.  

Mind az elméleti, mind a gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést kapnak azon jelentkezők, 

akik Olimpián, VB-n, EB-n, Világ Kupán sportágukban 1-3. helyezést értek el, valamint azok, 

akik edzőként rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel. 

A gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést kapnak azon jelentkezők, akik Olimpián, VB-n, 

EB-n, Világ Kupán sportágukban 4-6. helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként 

rendelkeznek ugyanilyen szintű eredményekkel. 

A gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést kapnak azon jelentkezők, akik Nemzeti vagy 

Országos Bajnokságon felnőtt korosztályban 1. helyezést értek el. 

Ezek igazolásához minden esetben a sportági szakszövetségi igazolást kérünk!  
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BIOLÓGIA ÍRÁSBELI 

A Biológia tárgy felvételi követelményei a középiskolában oktatott humán élettani ismeretek 

alapján összeállított írásbeli teszt, melynek minimálisan 50%-os teljesítése esetén érhet el 

pontot a Felvételiző. 

Biológia feladatsor témakörei 

1. A keringési rendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-keringesi-

rendszer 

2. A kiválasztó rendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-

kivalaszto-rendszer 

3. A kültakaró 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-kultakaro 

4. A vázrendszer és a mozgató rendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-

vazrendszer-es-a-mozgato-rendszer 

5. A szaporító szervrendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-szaporito-

szervrendszer 

6. Az immunrendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-

immunrendszer 

7. A légzési rendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-legzesi-

rendszer 

8. Az idegrendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-

idegrendszer 
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http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-idegrendszer


                                    

4 

                                       

 

9. Az emésztőrendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-emeszto-

rendszer 

10. A hormonális rendszer 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-

hormonalis-rendszer 

11. Érzékszerveink 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-

test/erzekszerveink 

12. Az ember szaporodása 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-

evfolyam/az-ember-szaporodasa 

13.  Sejtbiológia 

http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-

evfolyam/sejtbiologia 

14. Genetika 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-

evfolyam/genetika 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-emeszto-rendszer
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-emeszto-rendszer
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-hormonalis-rendszer
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-hormonalis-rendszer
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/erzekszerveink
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/erzekszerveink
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-szaporodasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/az-ember-szaporodasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/sejtbiologia
http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/biologia/biologia-11-evfolyam/sejtbiologia
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/genetika
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-12-evfolyam/genetika
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LABDARÚGÁS 

 

A sportági elmélet szóbeli (30 pont) és írásbeli (30 pont) vizsga témakörei 

 

1. A labdarúgás sportág nemzetközi és hazai története 

2. A labdarúgás játékszabályai, különös tekintettel a legújabb szabálymódosításokra 

3. A labdarúgás sportág hazai érdekeltségű jelentősebb nemzetközi eredményei, nagy edző és 

 játékos egyéniségei 

4. A technikai elemek megjelenése a különböző korosztályokban 

5. A taktika megjelenése a különböző korosztályokban 

6. A koordinációs képességek megjelenése a labdarúgásban 

7. A kondicionális képességek megjelenése a labdarúgásban 

8. A kapus technikai elemei 

9. Játékrendszerek, felállási rendek jellemzői 

10. A védő és támadó taktika jellemzői 

 

Irodalom  

 

 Göltl B. (2002): Labdarúgás lépésről lépésre. MSTT, Bp. 

 A labdarúgás játékszabályai 2014/2015.  

Elektronikus dokumentum:  

http://asp01.ex-lh.hu:1801/webclient/DeliveryManager?application=DIGITOOL- 

3&owner=resourcediscovery&custom_att_2=simple_viewer&pid=14416 

 Mezey Gy. (1988): Élvonalbeli labdarúgók felkészítése. Sport, Bp. 

 Szalai L. (1998): Gyermeklabdarúgás I. Góliát-Mc-Donald’s FC, Bp. 

 Tóth J., ifj. Tóth J. (2011): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítésének szakmai 

követelménye:  Egyetemi jegyzet a tanári és edzői szakok hallgatói részére. 

Magánkiadás. Bp. 

 Zalka A. (1991): A labdarúgóedzés elmélete és módszertana. Sport, Bp. 
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A gyakorlati vizsga feladatai (90 pont) 

 

1. gyakorlat: Labdaemelgetés váltott lábbal 

A gyakorlatot a talajon álló labda lábbal történő megemelésével kell kezdeni. Pontot csak a 

váltott lábfejjel végzett érintések jelentenek. Az azonos lábfejjel többször végzett érintések 

csak egy pontot érnek. Combbal, mellel, fejjel érintés nem hiba, a jelölt a gyakorlatot tovább 

folytathatja. A kísérlet a labda talajra érésével vagy a felvételiztető tanár kérésére befejeződik. 

(2 kísérlet) 

       

2. gyakorlat: Álló labda ívelése a kapuba 

A 7,32 x 2,44 m-es nagykapuval szemben, a 16-os vonalára elhelyezett 5-5 labdát, 5-öt bal és 

5-öt jobb lábbal kell beívelni a kapuba. 2 pontot ér, ha a labda a gólvonal mögött ér a kapuba, 

kapufa 1pont, mellé-fölé-gólvonal elé érkező labdáért nem jár pont. (2 kísérlet) 

 

3. gyakorlat: Szlalom labdavezetésből kapura lövés 

A 7,32 x 2,44m-es nagykapuval szemben középről, a kaputól 40m-re indul a gyakorlat. 

A kiindulási helyről 6db bóját egymástól 2m-re helyezünk el. 

Váltott lábú szlalom labdavezetés a bóják kerülésével. A 6. bója elhagyásakor lapos átadás a 

kaputól 25m-re lévő palánkok valamelyikére. Két palánk a kapufák vonalának szélességében 

egymástól 7,32m-re 45 fokban a bóják irányába néznek. A jelölt maga választhatja meg, hogy 

a jobb vagy oldali palánkra passzol. A palánkról a 16-os körívébe visszaérkező labdát átvétel 

után a kapuba lövi (nem gurítja). (2 kísérlet) 
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EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 

Az edző szak gyakorlati vizsgájához 

 

A jelentkező neve:  

Születési dátuma:  

Anyja neve:  

 

A HÁZIORVOS IGAZOLÁSA 

Igazolom, hogy a fent nevezett – ismereteim szerint – olyan krónikus betegségben nem 

szenved, olyan egészségügyi rendellenességei nincsenek, amelyek a fokozott fizikai 

terheléssel, sporttevékenységgel is járó, gyakorlati felsőoktatási tanulmányok elvégzésében 

gátolnák. Igazolom, hogy jelenleg egészséges, a motoros gyakorlati vizsgán való részvételét 

akadályozó egészségügyi okról nincs tudomásom. 

 

Kelt: .............................................................. 

P.H. 

.................................................................... 

orvos/háziorvos aláírása 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy tudomásom szerint nem szenvedek olyan betegségben, illetve nincs 

olyan egészségügyi rendellenességem, amely a fokozott fizikai terheléssel, 

sporttevékenységgel járó, gyakorlati felsőoktatási tanulmányok elvégzésében gátolnának. 

 

Kelt: ............................................................ 

............................................................... 

a jelentkező aláírása 

 

Egészségügyi lap benyújtása nélkül a jelentkező a felvételi vizsgát nem kezdheti meg! 


