
MSC labdarúgó szakedző szak felvételi témakörei 

 

Elméleti követelmények: 
 
1.  

 A sportág története, fejlődése. 
 Játékelemek, taktikai elemek, fejlődése megjelenése a mérkőzéseken. 
 Technikai-taktikai elemek fejlődése, oktatásmódszertana, alkalmazása. 
 A taktika fejlődése és kapcsolata motoros képességek fejlesztésével a különböző 

korosztályokban és felnőtt szinten. 
2.  

 Játékgondolkodás, játékfelfogás, játékstílus. Játékrendszerek, felállási formák és 
szerepük. a játékszervezésében. Eljárások a támadás és védekezés és az átmenetek 
során. 

3.  
 Az edző és játékos, mint személyiségek, velük szemben támasztott elvárások, 

változása a futball fejlődése során.  Az őket körülvevő szociális közeggel történő 
interakciók (klub, szövetség, iskola, média) 

4.  

 Élettani ismeretek. Felmérések, vizsgálatok, tesztek alkalmazása a felkészítésben. 
Edzés- és mérkőzéselemzések lehetőségei. 

 Edzéselméleti, terhelés-élettani ismeretek, edzéseszközök, terhelésadagolás. 
5.  

 A felkészítés speciális problémái, felkészítés időszakai a labdarúgásban. 

 A felkészítés megtervezése, a gyakorlatok tervezése, csapat edzés, 
csapatfelkészítés. 

 Csapatedzés, egyéni edzés, képzés, felkészítés. 
6.  

 A csapatépítés feladatai. 

 Keretek kialakítása, átigazolás, posztképzés, csapatépítés. 
 A versenyforma kialakításának, megtartásának módja. 
 Az edző felkészülése, a csapatszervezés feladatai a mérkőzésre, a mérkőzésen. 

7.  
 Az edzések és mérkőzések pedagógiai és pszichológiai követelményei és a játékosok 

felkészítése edzésen, mérkőzésen. 
8.  

 Általános stratégia és mérkőzés stratégia, taktika szerepe, feladatai. 

 Gondolkodásmód, célok, fogalmak, funkciók, változások. 
 
 
9.  

 Oktató és fejlesztő játékok elemzése és szerepe a képzésben  



 Játékhelyzet megoldások, kisjátékok, mérkőzésjátékok szerepe a fejlesztésben. 
10.  

 Periodizációk, felkészülési ciklusok, edzésszervezés, edzéstervezés. 
 
 
Gyakorlati követelmények: 
 
1. Technikai elemek oktatása bemutató csoporttal. 

2. Kisjátékok oktatása bemutató csoporttal. 

3. Mérkőzésjátékok oktatása taktikai feladattal, bemutató csoporttal. 

4. Támadás, védekezés, átmenetek feladatainak oktatása, gyakoroltatása bemutató  
csoporttal. 
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