
Asztalitenisz 

Az asztalitenisz – vagy hétköznapi nevén pingpong – 

közkedvelt teremsport, egyéniben és párosban is lehet 

játszani. 

 

Mi az asztalitenisz célja? 

 A cél, hogy a játékfelületként szolgáló asztalon tartsuk a labdát, úgy, hogy 

az ellenfelünk hibázzon előbb. De mégis mi számít hibának? Ha valaki az asztalon 

túlra, vagy a két térfelet elválasztó hálóba üti a labdát, esetleg, ha másodszori le-

pattanás után sem tud beleérni abba. 

 

Honnan kapta a sport a köznyelvi pingpong el-

nevezést? 

 Ha valaki rendszeresen vagy akár csak hébe-hóba néz asztalitenisz sport-

közvetítéseket a tévében, könnyen megérti, mi alapján keresztelték el pingpong-

nak – a celluloid labda pattogó hangja ihlette az elnevezést. 

 

Mikor és hol alakult ki az asztalitenisz? Mit le-

het tudni a történelméről? 

 Egyes források szerint már a XII. századi Európában is játszottak egy, az 

asztaliteniszre hajazó játékot. Bizonyos kordokumentumokra alapozva kijelent-

hetjük, hogy a messzi Indiában, Japánban és Kínában is régóta ismerik. Az aszta-

litenisz modernkori bölcsője mégis 

Nagy-Britannia – bár ezt a címet India 

elvitatja a szigetországtól –, ahol a te-

nisz lázában égő elegáns angolok a te-

niszhez hasonlatos, de mégis úri szó-

rakozásra kerestek lehetőséget, ekkor 

fejlődött ki annak „kistestvére”. A 

pingpong meghódította az előkelő sza-

lonokat, klubokat, majd az egyeteme-

ket is.  



 Az asztalitenisz 1880-as évekbeli kialakulása után tíz évvel már futótűzként 

terjedt a kontinensen. Olyannyira népszerűvé vált, hogy a szabályok tisztázásának 

érdekében 1900-ban létrehozták Angliában a Table Tennis Association és a Ping 

Pong Association elnevezésű szervezeteket, amelyek három évvel később egybe-

olvadtak, az előbbi nevét viselve. Az egyre inkább körvonalazódó szabályrend-

szer egy hivatalos sportág létrejöttét prognosztizálta. A Table Tennis Association 

súlytalanná válása azonban igencsak korán, 1904-ben bekövetkezett, a szövetség 

csak 1927-ben született újjá, mint angol szakszövetség. 

 Az asztalitenisz fejlődésének útjába állt az első vi-

lágháború, azonban sikeresen átvészelte a nehéz éveket. 

A sportág előretörésének velejárójaként erősödött a ver-

senysport-jellege is. 1926-ban több tagország Magyar-

országgal közösen megalapította a Nemzetközi Asztali-

tenisz Szövetséget (International Table Tennis Federa-

tion, ITTF). 

 A második világháború hatalmas pusztítást mért a világra, ezért kellett idő 

az asztalitenisz újjáépülésére is, időközben mégis elindult a tömegsporttá válás 

útján.  

 

Mégis mióta izgulhatnak az Olimpiai játékok 

szerelmesei pingpongmérkőzéseken?  

 Hiába volt népszerű, az olimpiákon csak igen későn, 1988-ban tűnt fel az 

asztalitenisz. Azonban már az első paralimpián (1960, Róma) a versenyzők ösz-

szemérhették erejüket az asztal mellett. 

 

 



Mi a magyar sportolók szerepe az asztalitenisz 

történetében? 

 A pingpong XX. századi történetének hajnalán Magyarország igazi asztali-

tenisz-szuperhatalomnak számított. Honfitársaink kitűnően teljesítettek a megmé-

rettetéseken. 1905-ben került sor az első országos szintű bajnokságra, amely nem 

csak hazánkban, de világviszonylatban is elsőnek számít.1924-ben megalakult a 

Magyar Országos Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ), melynek neve Magyar Asz-

talitenisz Szövetségre rövidült. Az 1926-os évben a britek által megszervezett első 

világbajnokságon minden versenyszámban 

magyar győzelem született. Férfi egyesben 

Dr. Jacobi Roland, női egyesben Med-

nyánszky Mária, férfi párosban újfent Dr. Ja-

cobi és Dr. Pécsi Dániel, vegyes párosban 

Mechlovics Zoltán és Mednyánszky Mária 

győzedelmeskedett. Ha ez még nem tette 

volna elég büszkévé a magyar szurkolókat, a 

magyar férfi csapat is bezsebelt egy győzel-

met – névszerint Dr. Jacobi, Mechlovics, Dr. 

Pécsi és Kehrling Béla. 

 Az egyik legeredményesebb magyar játékos Barna Viktor, aki nevezhető a 

magyar asztalitenisz csillagának, hiszen 1929 és 1954 között 22 világbajnoki cí-

met szerzett. Fontos még megemlíteni Szabados Miklóst is, aki 15 világbajnoki 

cím boldog tulajdonosa.  

  

 

Barna Viktor Szabados Mihály 



 

 Az 50-es, 60-as években az ázsiai versenyzők az élre 

törtek, zsebükben egy Japán innovációval, a szoftütővel. Még 

szivacsütővel és tollszárfogással ugyan, de 1952-ben a japán 

Hiroji Satoh világbajnok lett, nem európaiként az első. Innen-

től leginkább japánok és kínaiak uralták a nemzetközi me-

zőnyt, csupán a svédek tudták leiskolázni őket. Derült égből 

villámcsapásként érte a pingpongéletet a magyar Aranycsa-

pat felbukkanása – 1979-ben a phenjani világbajnokságon 

aranyérmet nyert Gergely Gábor, Jónyer István és Klampár Tibor.  

 

Milyen felszerelés szükséges az asztalitenisz-

hez? 

 Az asztaliteniszhez kellő sportruházat nem kifejezetten 

különleges; elég egy sportcipő, egy combközépig érő nadrág, 

valamint egy póló, amely nem lehet fehér. A celluloid labda 

korábbi átmérője megnőtt 

a 2000-es évek elején, an-

nak érdekében, hogy a 

sportközvetítéseken jobban látható legyen, a 

szabvány szerint már nem 38 mm átmérőjű, 

hanem 40. Színét tekintve fehér, sárga, vagy 

narancssárga, de mindenképpen matt. Az 

asztaliteniszütő tetszőleges méretű és súlyú 



is lehet, fontos azonban leszögezni, hogy 

lapja minden esetben sima és szilárd. A sza-

bályos ütőlap vastagságának minimum 85%-

át természetes faanyag teszi ki, ütésre hasz-

nált oldalát szemcsés gumiborítás fedi. Az 

asztal 274 cm hosszú, 152,5 cm széles, és 

padlótól 76 cm magasságban van a felső 

lapja. Szélein 2 cm széles fehér szegély van, 

és a páros játék miatt a hálóval elválasztott térfeleket pontosan felezi egy 3 mm 

széles szintén fehér középvonal. 

 

Hogyan kell elképzelni egy asztaliteniszmérkő-

zést?  

 A mérkőzés alapegysége a játszma, itt az a fél győzedelmeskedik, amelyik 

előbb éri el a 11 pontot. Pontszerzés akkor történik, amikor az ellenfél hibát vét. 

Ha a játék állása 10:10, az nyeri a játszmát, aki előbb szerez egymást követően 

két pontot. A mérkőzés három nyert játszmáig tart. 

 

Miért érdemes pingpongozni? 

 Az asztalitenisz, amellett, hogy remek szórakozás, fejleszti a kézügyessé-

get, a reakcióidőt és a reflexeket. Mivel intenzív mozgásforma, jobbá teszi az ál-

lóképességet is.  

 

 

 

 



 

Ha valaki Bács-Kiskun megyében akarná űzni 

ezt a sportot, hol van rá lehetősége? 

 Érdemes a Bács-Kiskun Megyei Asztalitenisz Szövetség weboldalán tájé-

kozódni a lehetőségekről (https://bacsasz.wordpress.com/). Azonban nem csak 

szervezeti keretek között lehet szabadidőnket aktívan eltölteni, érdemes vásárolni 

egy kül- vagy beltéri pingpongasztalt, ütőszettet, valamint labdákat. Sportáruhá-

zakban találni olcsóbb daraboktól a teljes mértékben professzionális kialakítású 

eszközökig mindent. Az alább felsorolt klubcsapatok működnek Bács-Kiskun 

megyében: 

 Apostag 

 Bajai TSE 

 Csengődi Kulturális SZE 

 Dunapataj Községe SE 

 Fajsz 

 Homokmégy 

 Kalocsa SE 

 Kecskeméti Spartacus SK 

 Kerekegyháza SE 

 Kiskunfélegyháza ASI 

 Kiskunhalasi ASE 

 Kiskunmajsa AC 

 Kiskunmajsa Hunor SE 

 Kunszentmiklós 

 Kunbaja 

 Lajosmizse AC 

 Jánoshalma 

 Orgovány 

 Sükösd 

 Soltvadkerti TE (https://vadkertpingpong.wordpress.com) 

 Tázlár 

 Univer KTE (Kecskemét) 

 

 

https://bacsasz.wordpress.com/
https://vadkertpingpong.wordpress.com/

