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Felülvizsgálat 2017/18-ra

A labdarúgás játékszabályainak 2016/17-es felülvizsgálata kedvező fogadtatásban részesült, és sokan 
üdvözölték a játékszabályok „szellemiségének” fontosságára helyezett hangsúlyt.

Mint minden átfogó felülvizsgálat esetében, egy második, utókövető szakasz is szükségessé vált, további 
tisztázások és a korábbi felülvizsgálat alapelveinek kiterjesztése érdekében. Továbbá, a labdarúgás 
játékszabályainak fordítóitól további / eltérő szövegezések iránti kérések érkeztek.

A 2017. március 3-án, az IFAB 131. Éves Közgyűlésén, a Wembley Stadionban, a 2017/18-ra elfogadott  
játékszabály-változtatások és tisztázások jelentik a játékszabályok átfogó felülvizsgálatának végső szakaszát.

A labdarúgás játékszabályai 2017/18 elektronikus változata, valamint annak kísérő dokumentumai 
megtalálhatóak az IFAB honlapján: www.theifab.com.

Az alábbi változtatások alkalmazása a 2017. július 1 után kezdődő versenyek esetében kötelező, az e dátumot 
megelőzően kezdődő versenyek esetében pedig választható.

http://www.theifab.com/
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1. szabály – A játéktér

A játéktér jelölései

Alkalmazni lehet veszélyt nem jelentő mesterséges borítást is a játéktér jelöléseinek kialakítására 
(főleg a határoló vonalak esetén)

Új szövegezés
A játéktérnek téglalapalakúnak kell
lennie és veszélyt nem jelentő
folytonos vonalakkal kell jelölni; a
természetes borítású játéktér
jelöléseinek kialakítására lehet
veszélyt nem jelentő mesterséges
borítást is alkalmazni
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3. szabály – A játékosok

Cserék száma

A legmagasabb szintű labdarúgást kivéve a FIFA, a kontinentális, és a nemzeti labdarúgó szövetségek 
legfeljebb öt cserejátékost engedélyezhetnek minden mérkőzésen.

Új szövegezés
A hivatalos mérkőzéseken szerepeltethető cserejátékosok számát, legfeljebb ötöt, a FIFA, a kontinentális, vagy 
a nemzeti labdarúgó szövetségek határozzák meg, kivéve a legmagasabb osztályban lévő klubok első vagy a 
nemzetközi csapatok szenior 'A' csapatai között játszott férfi vagy női mérkőzéseket, ahol legfeljebb három 
cserejátékos szerepeltethető.



3. szabály – A játékosok

Visszatérő cserejátékosok

A visszatérő cserejátékosok szerepeltetése grassroots szinten már engedélyezett volt. Ez került kiterjesztésre  
az ifjúsági, veterán és fogyatékkal élő labdarúgókra (a nemzeti labdarúgó szövetség beleegyezésével).

Új szövegezés
Visszatérő cserejátékosok csak az ifjúsági, veterán, a fogyatékkal élő, valamint a grassroots/rekreációs 
labdarúgók szintjén engedélyezettek a nemzeti, konföderációs labdarúgó szövetség, vagy a FIFA 
beleegyezésével.



3. szabály – A játékosok

A csere végrehajtása

A csere végrehajtására vonatkozó szövegezés egyértelműbb megfogalmazást kapott.

Új szövegezés
A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre, és e pillanattól kezdve a
helyettesített játékos lecserélt játékossá, a cserejátékos pedig a játékban résztvevő játékossá válik, és a játék
bármelyik újrakezdését elvégezheti.



3. szabály – A játékosok

A csere végrehajtása félidei szünetben

A szövegezés egyértelművé teszi, hogy a félidőben, illetve a hosszabbítás félidejében a játékvezető 
tájékoztatása nélkül történő játékoscsere nem figyelmeztetendő (sárga lappal járó) szabálytalanság.

Új szövegezés
Amennyiben játékoscserére a félidei szünet alatt illetve a hosszabbítás előtt kerül sor, akkor azt a mérkőzés 
újrakezdése előtt kell befejezni. A megnevezett cserejátékos akkor is folytathatja a játékot, ha a játékvezetőt 
nem tájékoztatták. Fegyelmezési intézkedést nem kell tenni, az esetet jelenteni kell az illetékes szövetségnek.



3. szabály – A játékosok

Kapuscsere végrehajtása

A kiegészítés egyértelművé teszi, hogy bizonyos esetekben a játékvezető tudta nélkül elvégzett kapuscsere 
nem figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanság.

Kiegészítés
Ha egy játékos helyet cserél a kapussal mielőtt a játékvezető azt engedélyezte volna: a játékot folytatni kell 
az érintett játékosokat figyelmeztetni kell, amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül, kivéve ha a csere 
a félidőben (a hosszabbítást is beleértve), vagy mérkőzés vége és a hosszabbítás, és/vagy a büntetőpontról 
végzett rúgások kezdete közötti időben történt.



3. szabály – A játékosok

A játékos engedély nélküli visszatérése a játéktérre

A játékost, aki a játékvezető engedélye nélkül tér vissza a játéktérre, amikor a visszatéréshez engedélyre 
lenne szüksége (például sérülést- vagy felszerelés igazítást követően) közvetlen szabadrúgással kell büntetni, 
ha beavatkozik a játékba.

A figyelmeztetést követően a játékost nem szükséges a játéktér elhagyására kötelezni.

Új szövegezés
Ha egy játékos, akinek a játékvezető engedélyére van szüksége, hogy visszatérhessen a játéktérre, mégis a 
játékvezető engedélye nélkül tér vissza, akkor a játékvezetőnek: 

– meg kell állítania a játékot (ezt nem kell azonnal, ha a játékos nincs hatással a játékra, nem akadályoz 
játékvezetőt, vagy ha előnyszabály alkalmazható) (…) 

– figyelmeztetnie kell a játékost az engedély nélküli visszatérés miatt 

Ha a játékvezető megállítja a játékot: 
• akkor a játékvezetőnek a beavatkozás helyéről elvégzendő közvetlen szabadrúgással 
• vagy amennyiben nem történt beavatkozás a játékba, közvetett szabadrúgással kell újraindítani a játékot 

arról a helyről, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt, 



3. szabály – A játékosok

Gólszerzés, amikor egyéb személy tartózkodik a játéktéren

Ez a változtatás egységessé teszi a szabályt azzal a 2016/17-es változtatással, amely szabadrúgással bünteti a 
játéktérre engedély nélkül belépő cserejátékost/csapatvezetőt.

Új szövegezés
Amennyiben a gólszerzés után, de még a játék újraindítását megelőzően, a játékvezető észreveszi, hogy 
egyéb személy tartózkodott a játéktéren a gólszerzéssel egy időben:
(…)
• a játékvezetőnek érvénytelenítenie kell a gólt, ha:

 az egyéb személy a gólszerző csapat játékosa, cserejátékosa, lecserélt játékosa, kiállított játékosa, 
vagy csapatvezetője. A játékot az egyéb személy helyéről elvégzett közvetlen szabadrúgással kell 
újraindítani (…)
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4. szabály – A játékosok felszerelése

Egyéb felszerelés – fejfedők

A szövegezés egyértelművé teszi, hogy a kapus sapkája nem szerepel a fejfedőkre vonatkozó korlátozások 
felsorolásában.

Új szövegezés
A viselt fejfedőnek (kivéve a kapus sapkáját), a következő kitételeknek kell megfelelnie: (…)



4. szabály – A játékosok felszerelése
Egyéb felszerelés – elektronikus kommunikációs eszközök

• Az új megfogalmazás egyértelművé teszi, hogy az EPTS eszközök kivételével a játékosok semmilyen
elektronikus vagy kommunikációs felszerelést nem használhatnak vagy viselhetnek (pl.: kamera, mikrofon,
fülhallgató, stb.). Ez segít megőrizni a játék tisztaságát, azzal, hogy az edzők 'nyílt' szóbeli taktikai
utasításait kivéve, senki nem kommunikálhat a játékosokkal a mérkőzés ideje alatt.

• A játékosok testi épsége nagyon fontos, ezért a biztonsággal és testi épséggel kapcsolatos esetekben
megengedett az elektronikus kommunikáció alkalmazása pl.: a hajtókára tűzhető mikrofon használata
hordágy vagy mentő behívására, vagy a fejsérülés vizsgálatát elősegítő eszköz (pl.: iPad) alkalmazása.

Új szövegezés
A játékosok (beleértve a csere- , lecserélt, valamint kiállított játékosokat) számára semmilyen elektronikus
vagy kommunikációs eszköz viselése vagy használata nem megengedett (kivétel ahol elektronikus
teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS) használata engedélyezett). Elektronikus kommunikáció
alkalmazása a csapatvezetőknek nem megengedett, kivéve ha az közvetlenül összefügg a játékosok
biztonságával/testi épségével.



4. szabály – A játékosok felszerelése

A nemzeti labdarúgó szövetségekkel és az érintettekkel való konzultáció

A közgyűlés megállapodott abban, hogy kiterjedt konzultációt kezdeményeznek azzal kapcsolatban, hogy:

• mely eszközöket engedélyezzék
• mit kommunikálhassanak a technikai zónában lévő csapatvezetőkkel
• milyen problémák merülhetnek fel az ilyen információk átadásával kapcsolatban
• milyen megkötések vonatkozzanak a technikai zónából elküldött edzőkre

A tanácskozás fókuszának át kell kerülnie a kommunikáció megtiltásáról/megakadályozásáról az elektronikus  
eszközök felhasználásából adódó (helytelen) viselkedés kezelésére.



4. szabály – A játékosok felszerelése

Egyéb felszerelés – elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS)

Fontos, hogy minden, a játékosok által használt EPTS bizonyítottan megfeleljen az előírt minimális biztonsági
kritériumoknak. Az előírás 2017. június 1-től kötelező. A már használatban lévő rendszerek megfeleltetésére
átmeneti időszak biztosított, amely 2018. május 31-én jár le.

Kiegészítés
Azon a FIFA, a konföderációs, vagy a nemzeti labdarúgó szövetség védnöksége alatt megrendezésre kerülő
hivatalos mérkőzésen, ahol az elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek részét képező viselhető
technológia alkalmazható, a játékos felszereléséhez erősített technológián a következő jelzést kell feltüntetni:

Ezen jelzés igazolja, hogy az eszköz átesett hivatalos ellenőrzésen és megfelel a FIFA által
kidolgozott és az IFAB által elfogadott Nemzetközi Mérkőzés Szabványnak. Az ellenőrzést végző
intézeteket a FIFA jelöli ki. Az átmeneti időszak 2018 május 31.-ig tart.
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5. szabály – A játékvezető

A játékvezető döntései – tisztelet

Az 5. szabály tartalmaz egy új kijelentést. A labdarúgás alapelve, hogy a mérkőzés hivatalos személyeinek 
döntését mindig tiszteletben kell tartani (akkor is, ha helytelenek).

Kiegészítés
A játékvezetőnek a mérkőzéssel kapcsolatos döntései – beleértve a gól érvényességét vagy a mérkőzés
végeredményét – véglegesek. A játékvezetők és a mérkőzés egyéb hivatalos személyeinek döntését
tiszteletben kell tartani.



5. szabály – A játékvezető

A játékvezető jogai és kötelezettségei – fegyelmezési akció

A nemzeti labdarúgó szövetségek engedélyezhetik az ideiglenes kiállítást ifjúsági, veterán és a fogyatékkal élő 
labdarúgók szintjén. 

Kiegészítés
jogában áll sárga vagy piros lapot felmutatni, és ahol a versenyszabályok megengedik időlegesen kiállítani 
játékost, a játéktérre lépéstől a mérkőzés befejezése utánig, (...)



5. szabály – A játékvezető

A játékvezető jogai és kötelezettségei – fegyelmezési akció

A kiegészítés tisztázza, hogy a csapat egészségügyi személyzetének azon tagja, aki kiállítással járó
szabálytalanságban vétkes maradhat/elláthat játékosokat, amennyiben a csapatnak nem áll másik
egészségügyi végzettséggel rendelkező személy a rendelkezésére.

Kiegészítés
fellép a nem felelősségteljes módon viselkedő csapatvezetőkkel szemben, és belátása szerint elküldheti őket a 
játéktérről és annak közvetlen környezetéből. Az egészségügyi személyzet kiállítással járó szabálytalanságot 
elkövető tagjának nem kell elhagyni helyét akkor, ha a csapatnak nem áll másik egészségügyi végzettséggel 
rendelkező személy a rendelkezésére, és elláthat feladatot amennyiben valamelyik játékosnak orvosi 
segítségre van szüksége.
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7. szabály – A mérkőzés időtartama

A félidők közötti szünet

A játékosok testi épségének figyelembe vétele azt jelenti, hogy ésszerű a játékosok számára rövid ivószünetet 
engedélyezni a hosszabbítás félidejében; ez a szünet azonban nem szolgál edzői célokat.

Kiegészítés
A félidőben a játékosoknak joguk van a szünethez, amely nem lehet 15 percnél több. A hosszabbítás
félidejében rövid ivószünet engedélyezett.
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8. szabály – A játék kezdete és újraindítása

A kezdőrúgás

A 8. szabály szövegezésében két változás történt.

Az „új kezdőrúgás” (a labda hátraadása) népszerű, de a rúgójátékosnak gyakran az ellenfél térfelére kell 
helyezkednie a rúgás elvégzéséhez. Az új megfogalmazás ezt lehetővé teszi.

Az ellenfél javára kell szögletrúgást ítélni, amennyiben a kezdőrúgás közvetlenül a rúgást végző játékos 
kapujába jut.

Kiegészítés
Minden kezdőrúgásnál: 
• minden játékosnak, kivéve a kezdőrúgást végző játékost, a saját térfelén kell tartózkodnia 
(…)
• kezdőrúgásból közvetlenül gól érhető el az ellenfél csapatával szemben; amennyiben a labda közvetlenül a 

rúgást végző játékos kapujába jut, szögletrúgást kell ítélni az ellenfél javára.
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10. szabály – A mérkőzés végeredményének meghatározása

Büntetőpontról végzett rúgások – a büntetőpontról végzett rúgás elvégzésére jogosult játékosok

A szövegezés megfogalmazása két helyen változott. Egyrészt azért, hogy megegyezzen a 10. szabály egy 
másik részével, másrészt pedig, hogy egyértelművé tegye, hogy a csapatok létszámának kiegyenlítése miatt 
kizárt játékos akkor is helyettesítheti a kapust, ha csapata kimerítette minden cserelehetőségét. Egy lecserélt 
kapus viszont nem vehet részt tovább a büntetőpontról végzett rúgásokban.

Kiegészítés
• A játék folytatására alkalmatlanná vált kapust helyettesítő cserejátékos kivételével csak a mérkőzés végén 

a játéktéren, vagy az ideiglenesen (sérülés, felszerelés rendbehozatala, stb. miatt) játéktéren kívül 
tartózkodó játékosok vehetnek részt a rúgásokban.

• Az a kapus, aki a büntetőpontról végzett rúgásokat megelőzően vagy azok alatt válik alkalmatlanná a 
játék folytatására, helyettesíthető egy a csapatok létszámának kiegyenlítése miatt kizárt játékossal, vagy 
amennyiben a csapata még nem merítette ki a versenyszabályok által meghatározott cserelehetőséget, 
egy benevezett cserejátékossal. A kapus ezután már nem vehet részt a játékban, és nem végezhet 
büntetőpontról végzett rúgásokat .



10. szabály – A mérkőzés végeredményének meghatározása

Elvégzett rúgások

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, hogy a rúgó játékos nem játszhatja meg másodszor a labdát.

Új szövegezés
• A rúgás akkor tekintendő elvégzettnek, amikor a labda megáll, kikerül a játékból, vagy a játékvezető 

bármilyen szabálysértés miatt megszakítja a játékot.
• A rúgójátékos nem játszhatja meg másodszor a labdát.



10. szabály – A mérkőzés végeredményének meghatározása

A kapus által elkövetett szabálytalanság

A változtatás egyértelművé teszi, hogy a szabálytalankodó kapust, aki miatt a rúgást újra el kell végezni, 
figyelmeztetésben kell részesíteni.

Kiegészítés
• Amennyiben a kapus szabálytalanságot követ el, aminek következtében a rúgást újra el kell végezni, a 

kapust figyelmeztetésben kell részesíteni.



10. szabály – A mérkőzés végeredményének meghatározása

A rúgást végző játékos által elkövetett szabálytalanság

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, hogy amennyiben a rúgást végző játékos követ el szabálytalanságot, 
a rúgás elveszik („kihagyottként” kell rögzíteni), azaz ilyen esetben nem ismétlik meg a rúgást. 

Kiegészítés
• Amennyiben a játékost olyan szabálytalanság miatt büntették, amit azután követett el, hogy a játékvezető

a rúgás elvégzésére jelt adott, a rúgást kihagyottként kell rögzíteni és a rúgást végző játékost
figyelmeztetésben kell részesíteni.



10. szabály – A mérkőzés végeredményének meghatározása

A kapus és rúgást végző játékos által elkövetett szabálytalanság

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi a kapus és a rúgójátékos által egy időben elkövetett szabálytalanság 
kimenetelét, ami ritkán fordul elő, mert általában egyikük előbb követ el szabálytalanságot. Három 
kimenetel lehetséges, mert:

• ha a rúgásból nem születik gól, illetve kivédik (a kapus szabálytalankodása miatt), akkor mindkét játékos 
figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanságot követ és a rúgást újra el kell végezni

• ha a rúgásból gól születik, akkor a kapus nem követ el figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanságot, 
viszont a rúgást végző játékos igen, ami „súlyosabb”, így azt kell büntetni.

Kiegészítés
Amennyiben a kapus és a rúgást végző játékos egy időben követnek el szabálytalanságot:
• és a rúgásból nem születik gól, illetve kivédik, akkor a rúgást újra el kell végezni, és  mindkét játékost 

figyelmeztetésben kell részesíteni
• és a rúgásból gól születik, a gólt érvényteleníteni kell, a rúgást kihagyottként kell rögzíteni, és a rúgást 

végző játékost figyelmeztetésben kell részesíteni 
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11. szabály – A les

Szabálytalanság – visszapattanó labdánál

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, hogy ha a játékvezetőről lepattanó vagy rajta irányt változtató labda 
kerül a leshelyzetben lévő játékoshoz, akkor a játékost les miatt büntetni kell.

Kiegészítés
Leshelyzetben levő játékos csak akkor büntetendő, ha abban a pillanatban, amikor csapattársa érinti vagy 
megjátssza a labdát, a játékos aktívan részt vesz a játékban úgy, hogy:
• előnyt szerez a labda megjátszásából, illetve akadályozza az ellenfelet amikor:

 megjátssza a kapufáról, a keresztlécről, a játékvezetőről, vagy az ellenfeléről lepattanó vagy irányt 
változtató labdát



11. szabály – A les

Szabálytalanság – a „védés” meghatározása

A szabályváltoztatás célja a „védés” fogalmának pontosabb meghatározása.

Kiegészítés
„Védés” az, amikor egy játékos a kapu felé vagy ahhoz közel haladó labdát valamelyik testrészével, a karokat 
kivéve, megállítja, vagy megkísérli megállítani (kivétel a büntetőterületen belül tartózkodó kapus)



11. szabály – A les

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi azokat a helyzeteket amikor 
• (i) egy leshelyzetben lévő játékos a labdától távol követ el olyan szabálytalanságot, amely hatással van a 

védőjátékos(ok) képességére a labda megjátszásában, vagy abban hogy támadást indítson a labda 
megszerzéséért; illetve 

• (ii) egy leshelyzetben lévő játékossal szemben követnek el szabálytalanságot.

Azokban a helyzetekben amikor: 
• a játékos olyan leshelyzetből indul, vagy abban áll , amely az ellenfél útjában van és hatással van az 

ellenfél labda irányába végzett mozgására les szabálytalanság történik, amennyiben a les befolyásolja 
ellenfele képességét a labda megjátszására, vagy hogy támadást indítson a labda megszerzéséért



11. szabály – A les

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi azokat a helyzeteket amikor (i) egy leshelyzetben lévő játékos a 
labdától távol követ el olyan szabálytalanságot, amely hatással van a védőjátékos(ok) képességére a labda 
megjátszásában, vagy abban hogy támadást indítson a labda megszerzéséért; illetve (ii) egy leshelyzetben 
lévő játékossal szemben követnek el szabálytalanságot.

Azokban a helyzetekben amikor: 
• a játékos olyan leshelyzetből indul, vagy abban áll , amely az ellenfél útjában van és hatással van az 

ellenfél labda irányába végzett mozgására les szabálytalanság történik, amennyiben a les befolyásolja 
ellenfele képességét a labda megjátszására, vagy hogy támadást indítson a labda megszerzéséért. Ha a 
játékos az ellenfél útjába mozdul és akadályozza annak előrehaladását (pl.: blokkolja az ellenfelet) a 
szabálytalanságot a 12. szabály értelmében kell büntetni 



11. szabály – A les

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi azokat a helyzeteket amikor (i) egy leshelyzetben lévő játékos a 
labdától távol követ el olyan szabálytalanságot, amely hatással van a védőjátékos(ok) képességére a labda 
megjátszásában, vagy abban hogy támadást indítson a labda megszerzéséért; illetve (ii) egy leshelyzetben 
lévő játékossal szemben követnek el szabálytalanságot.

Azokban a helyzetekben amikor: 
• a játékos olyan leshelyzetből indul, vagy abban áll , amely az ellenfél útjában van és hatással van az 

ellenfél labda irányába végzett mozgására les szabálytalanság történik, amennyiben a les befolyásolja 
ellenfele képességét a labda megjátszására, vagy hogy támadást indítson a labda megszerzéséért. Ha a 
játékos az ellenfél útjába mozdul és akadályozza annak előrehaladását (pl.: blokkolja az ellenfelet) a 
szabálytalanságot a 12. szabály értelmében kell büntetni 

• a leshelyzetben lévő játékos a labda felé halad azzal a szándékkal, hogy megjátssza azt, és még azelőtt 
követnek el szabálytalanságot vele szemben, hogy megjátszotta, vagy megkísérelte volna megjátszani a 
labdát, vagy támadta volna ellenfelét a labda megszerzéséért, a szabálytalanságot kell büntetni, mert az 
még a lest megelőzően történt. 



11. szabály – A les

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi azokat a helyzeteket amikor (i) egy leshelyzetben lévő játékos a 
labdától távol követ el olyan szabálytalanságot, amely hatással van a védőjátékos(ok) képességére a labda 
megjátszásában, vagy abban hogy támadást indítson a labda megszerzéséért; illetve (ii) egy leshelyzetben 
lévő játékossal szemben követnek el szabálytalanságot.

Azokban a helyzetekben amikor: 
• a játékos olyan leshelyzetből indul, vagy abban áll , amely az ellenfél útjában van és hatással van az 

ellenfél labda irányába végzett mozgására les szabálytalanság történik, amennyiben a les befolyásolja 
ellenfele képességét a labda megjátszására, vagy hogy támadást indítson a labda megszerzéséért. Ha a 
játékos az ellenfél útjába mozdul és akadályozza annak előrehaladását (pl.: blokkolja az ellenfelet) a 
szabálytalanságot a 12. szabály értelmében kell büntetni 

• a leshelyzetben lévő játékos a labda felé halad azzal a szándékkal, hogy megjátssza azt, és még azelőtt 
követnek el szabálytalanságot vele szemben, hogy megjátszotta, vagy megkísérelte volna megjátszani a 
labdát, vagy támadta volna ellenfelét a labda megszerzéséért, a szabálytalanságot kell büntetni, mert az 
még a lest megelőzően történt. 

• a leshelyzetben lévő játékossal szemben, aki éppen megjátssza, megkísérli megjátszani a labdát, vagy 
támadja ellenfelét a labda megszerzéséért, szabálytalanságot követnek el, a lest kell büntetni, mivel az 
korábban történt, mint a másik szabálytalanság. 
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12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Közvetett szabadrúgás

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, hogy a szóval/gesztusokkal elkövetett szabálytalanságok közvetett 
szabadrúgással büntetendők, még ha figyelmeztetéssel (sárga lap) vagy kiállítással (piros lap) járnak is. 
(Néhányan helytelenül értelmezték a „játékvezetővel szemben elkövetett szabálytalanságokat” úgy, hogy 
azok magukba foglalják az ellenvélemény kifejezését is. Ezek azonban csak a fizikai szabálytalanságokra 
vonatkoznak.)

Kiegészítés
Közvetett szabadrúgást kell ítélni, ha egy játékos:
(…)
• ellenvéleményét, durva, sértő vagy gyalázkodó nyelvezettel és/vagy gesztusokkal, vagy egyéb verbális 

módon fejezi ki
(…)



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Előnyszabály

A szabályváltozás egyértelművé teszi, hogy amennyiben a játékos kiállítással járó szabálytalanságot követ el, 
és a játékvezető előnyszabályt alkalmaz, majd a játékos egy másik szabálytalanságot követ el, akkor ezt a 
szabálytalanságot kell büntetni (pl.: a játékos szabálytalanságot követ el egy ellenféllel szemben).

Kiegészítés
Azokban az esetekben, amikor súlyos szabálytalanság, erőszakos cselekedet vagy a második
figyelmeztetéssel járó szabálytalanság történik, előnyszabály nem alkalmazható, hacsak nincs nyilvánvaló
gólszerzési lehetőség. (...) amennyiben egy játékos megjátssza a labdát vagy szereli/akadályozza ellenfelét, a
játékvezető megállítja a játékot, kiállítja a játékost, és közvetett szabadrúgással indítja újra a játékot, kivéve
ha a játékos súlyosabb szabálytalanságot követett el.



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Gól ünneplése

Minden olyan cselekedetet, amely testi épséggel/biztonsággal kapcsolatos aggodalmakra ad okot, vagy 
provokatív stb. azt figyelmeztetéssel (sárga lap) kell büntetni.

Kiegészítés
A játékost figyelmeztetni kell, ha:
• felmászik a nézőteret határoló kerítésre és/vagy testi épséget és/vagy biztonságot veszélyeztető helyzetet 

okozó módon közelíti meg a nézőket
• a játékos gesztikulálása vagy cselekedetei provokatívak, gúnyosak, vagy ingerlők



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Kiállítással járó szabálytalanságok

Az új szövegezés egyértelművé teszi, hogy a gól megakadályozása kiállítással járó (piros lap) szabálytalanság. 
A „vétkes játékos” egyértelművé teszi a régi szöveget, amely potenciálisan félrevezető/helytelen volt. A 
„mozgása”' szó használata egyértelművé teszi, hogyha a végső szakaszban a támadójátékos átlósan halad el a 
kapus/védőjátékos mellett, attól még mindig fennállhat nyilvánvaló gólszerzési lehetőség. 

Új szövegezés
Ki kell állítani és piros lapot kell felmutatni annak a játékosnak, csere- vagy lecserélt játékosnak, aki elköveti a 
következő szabálytalanságok valamelyikét:
• gólt vagy nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg azzal, hogy ellenfelével szemben, akinek mozgása a

vétkes játékos kapuja felé irányul, szabadrúgással járó szabálytalanságot követ el (kivéve az alább
vázoltakat)



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Kiállítással járó szabálytalanságok

Az új szövegezés egyértelműbb megfogalmazást biztosít –a szabályban vagy annak alkalmazásában nem 
történt változás.

Új szövegezés
Amennyiben egy játékos a saját büntetőterületén belül olyan szabálytalanságot követ el ellenfelével
szemben, amely nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg, és a játékvezető büntetőrúgást ítélt, a játékost
figyelmeztetni kell, ha a szabálytalanság egyben a labda megjátszására tett próbálkozás is volt; minden más
esetben (pl.: visszatartás, visszahúzás, lökés, nincs lehetőség a labda megjátszására, stb.) a vétkes játékost ki
kell állítani.



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozása azzal, ha valaki engedély nélkül a játéktérre lép

A szabályváltozás egyértelművé teszi, hogy aki a játékvezető engedélye nélkül lép a játéktérre (beleértve azt
is, amikor egy játékos kér engedélyt a visszatérésre, pl.: sérülést követően) és gólszerzést vagy nyilvánvaló
gólhelyzetet akadályoz meg, azzal kiállítással járó szabálytalanságot követ el, akkor is, ha más szabálytalanság
nem történt.

Kiegészítés
Az a játékos, cserejátékos vagy lecserélt játékos, aki a szükséges játékvezetői engedély nélkül lép a játéktérre
és hatással van a játékra, illetve az ellenfélre, valamint megakadályozza az ellenfél gólszerzését vagy
nyilvánvaló gólszerzési lehetőségét, kiállítással járó szabálytalanságban vétkes.



Sérült játékos

A labda játékban

Cserejátékos



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

A nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozásáért megítélt büntetőrúgás

A nyilvánvaló gólhelyzettel kapcsolatos szövegezés egyszerűsödött (az alkalmazásában és a filozófiájában 
nem történt változás).

Új szövegezés
Amennyiben egy játékos a saját büntetőterületén belül olyan szabálytalanságot követ el ellenfelével
szemben, amely nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg, és a játékvezető büntetőrúgást ítélt meg, a játékost
figyelmeztetni kell, ha a szabálytalanság egyben a labda megjátszására tett próbálkozás is volt; minden más
esetben (pl.: visszatartás, visszahúzás, lökés, nincs lehetőség a labda megjátszására stb.) a vétkes játékost ki
kell állítani.



12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Figyelmeztetés sportszerűtlen magatartásért

A nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozásának alapelveit érintő tavalyi változásokat kiterjesztettük az
„ígéretes akció megakadályozására” minden olyan szabálytalanság esetén, amelyért büntetőrúgást ítélnek és
amelyeket a labda megjátszásának kísérlete közben követnek el. Ezekben az esetekben például nincs
figyelmeztetés.

Kiegészítés
Különböző körülmények lehetnek, amikor egy játékost sportszerűtlen magatartásért figyelmeztetésben kell 
részesíteni. Például, ha egy játékos: 
• szabálytalanságot követ el vagy kezezi a labdát, hogy megakadályozzon vagy megállítson egy ígéretes 

támadást kivéve, ha a játékvezető büntetőrúgást ítélt olyan szabálytalanságért, amely a labda 
megjátszására tett próbálkozás volt 

• nyilvánvaló gólszerzési lehetőséget akadályoz meg olyan szabálytalansággal, amely a labda megjátszására 
tett próbálkozás volt, és a játékvezető büntetőrúgást ítél
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Szabálytalanság a büntetőterületen
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Egy tárgy dobása vagy rúgása a játéktérre

Ha a játékos egy, a játéktéren kívül álló személyhez dob egy tárgyat, szabadrúgást kell ítélni, amelyet a
határolóvonalról kell elvégezni. Egy tárgy játéktérre történő dobásának vagy rúgásának a kimenetele/hatása
ugyanolyan, mintha valaki közvetlenül követte volna el a szabálytalanságot, ezért ennek a büntetése is megegyezik.

Új szövegezés
Ha egy játéktéren vagy azon kívül tartózkodó játékos dob egy tárgyat (a labdát is beleértve) az ellenfél játékosához,
cserejátékosához, lecserélt vagy kiállított játékosához, csapatvezetőjéhez, játékvezetőhöz vagy a labdához, a játékot
közvetlen szabadrúgással kell újraindítani arról helyről, ahol az eldobott tárgy eltalálta vagy eltalálhatta volna a
személyt vagy a labdát. Amennyiben ez a hely a játéktéren kívül van, a szabadrúgást a határolóvonal legközelebb
eső pontjáról kell elvégezni; ha ez a vétkes játékos büntetőterületén belül van, akkor büntetőrúgást kell ítélni.
Amennyiben egy cserejátékos, lecserélt vagy kiállított játékos, a játékteret ideiglenesen elhagyó játékos, vagy
csapatvezető dob illetve rúg egy tárgyat a játéktérre és az hatással van a játékra, az ellenfélre vagy játékvezetőre, a
játékot közvetlen szabadrúgással (vagy büntetőrúgással) kell újraindítani arról a helyről ahol az eldobott tárgy
beavatkozott a játékba illetve eltalálta vagy eltalálhatta volna az ellenfelet, a játékvezetőt, vagy a labdát.
Minden esetben a játékvezető megteszi a megfelelő fegyelmezési intézkedést:
• felelőtlen szabálytalanság esetén - a vétkes játékost sportszerűtlen magatartásért figyelmeztetésben kell

részesíteni
• túlzott erőbevetés esetén- a vétkes játékost erőszakos cselekedet miatt ki kell állítani



KÖZVETLEN SZABADRÚGÁS

A labda játékban



A labda játékban

Játékos „B” csapat

Játékos „A” csapat
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Egy tárgy dobása vagy rúgása a játéktérre

Ha a játékos egy, a játéktéren kívül álló személyhez dob egy tárgyat, szabadrúgást kell ítélni, amelyet a
határolóvonalról kell elvégezni. Egy tárgy játéktérre történő dobásának vagy rúgásának a kimenetele/hatása
ugyanolyan, mintha valaki közvetlenül követte volna el a szabálytalanságot, ezért ennek a büntetése is megegyezik.

Új szövegezés
Ha egy játéktéren vagy azon kívül tartózkodó játékos dob egy tárgyat (a labdát is beleértve) az ellenfél játékosához,
cserejátékosához, lecserélt vagy kiállított játékosához, csapatvezetőjéhez, játékvezetőhöz vagy a labdához, a játékot
közvetlen szabadrúgással kell újraindítani arról helyről, ahol az eldobott tárgy eltalálta vagy eltalálhatta volna a
személyt vagy a labdát. Amennyiben ez a hely a játéktéren kívül van, a szabadrúgást a határolóvonal legközelebb
eső pontjáról kell elvégezni; ha ez a vétkes játékos büntetőterületén belül van, akkor büntetőrúgást kell ítélni.
Amennyiben egy cserejátékos, lecserélt vagy kiállított játékos, a játékteret ideiglenesen elhagyó játékos, vagy
csapatvezető dob illetve rúg egy tárgyat a játéktérre és az hatással van a játékra, az ellenfélre vagy játékvezetőre, a
játékot közvetlen szabadrúgással (vagy büntetőrúgással) kell újraindítani arról a helyről ahol az eldobott tárgy
beavatkozott a játékba illetve eltalálta vagy eltalálhatta volna az ellenfelet, a játékvezetőt, vagy a labdát.
Minden esetben a játékvezető megteszi a megfelelő fegyelmezési intézkedést:
• felelőtlen szabálytalanság esetén - a vétkes játékost sportszerűtlen magatartásért figyelmeztetésben kell

részesíteni
• túlzott erőbevetés esetén- a vétkes játékost erőszakos cselekedet miatt ki kell állítani



A labda játékban

Cserejátékos „A” csapat
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A játék újraindítása szabálytalanságokat és sportszerűtlen magatartást követően

• Szabadrúgást kell ítélni, ha egy kiállított játékossal szemben követnek el szabálytalanságot a játéktéren.

Új szövegezés
Amennyiben a labda játékban van, és a játékos a játéktéren belül követ el szabálytalanságot:
• egy csapattárssal, cserejátékossal, lecserélt játékossal, kiállított játékossal, csapatvezetővel, vagy a mérkőzés

hivatalos személyeivel szemben - akkor közvetlen szabadrúgással vagy büntetőrúgással (…)

1
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12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés
A játék újraindítása szabálytalanságokat és sportszerűtlen magatartást követően

• A játékost, aki ellenféllel/cserejátékossal/csapatvezetővel vagy játékvezetővel szemben követ el
szabálytalanságot a játéktéren kívül, a határolóvonalról elvégzendő szabadrúgással kell büntetni pl.: egy játékos
megüti az ellenfél egyik cserejátékosát/csapatvezetőjét.

• A cserejátékost/csapatvezetőt, aki az ellenfél egyik játékosával vagy játékvezetővel szemben követ el
szabálytalanságot a játéktéren kívül, a határolóvonalról elvégzendő szabadrúgással kell büntetni pl.: egy
cserejátékos megüti a sérülés után visszatérésre váró játékost, vagy elgáncsol egy a labda után futó, a játékteret
ideiglenesen elhagyó játékost.

Ez a szabály azonban nem vonatkozik a cserejátékosok és a csapatvezetők között történő szabálytalanságokra.

Új szövegezés
Ha, amikor a labda játékban van:
• egy játékos szabálytalanságot követ el egy játékvezetővel vagy egy ellenféllel, cserejátékossal, lecserélt vagy

kiállított játékossal, vagy csapatvezetővel szemben a játéktéren kívül, vagy
• egy cserejátékos, lecserélt vagy kiállított játékos, vagy csapatvezető követ el szabálytalanságot vagy befolyásol

egy ellenfelet vagy csapatvezetőt a játéktéren kívül, a játékot a szabálytalanság/befolyásolás helyéhez
legközelebbi határolóvonalról elvégzett szabadrúgással kell újraindítani; büntetőrúgást kell ítélni, ha ez a vétkes
játékos büntetőterületén belül történt közvetlen szabadrúgással járó szabálytalanság volt

2
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13. szabály – Szabadrúgások

Büntetőterületen belül tartózkodó vagy oda belépő támadó játékos

Ez a változtatás egységessé teszi a védőcsapat büntetőterületen belüli szabadrúgására vonatkozó előírásokat 
a kirúgásra vonatkozó, 16. szabályban található előírásokkal.

Új, kiegészített szövegezés
Amennyiben a szabadrúgást a védő csapat a saját büntetőterületén belülről végzi el, és a büntetőterületet az 
ellenfél játékosai azért nem tudták elhagyni, mert erre nem volt idejük, a játékvezetőnek engednie kell a játék 
folytatását. Ha az ellenfél egy játékosa aki a büntetőterületen belül tartózkodik a szabadrúgás elvégzésekor, 
vagy a labda játékba kerülése előtt lép büntetőterületre, és érinti a labdát vagy támadást hajt végre annak 
megszerzéséért mielőtt az más játékost érintett volna, a szabadrúgást meg kell ismételni.
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14. szabály – A büntetőrúgás

A rúgást végző játékos azonosítása

Az új szövegezés egyértelműbbé teszi a büntetőrúgást végző játékos azonosítására vonatkozó előírást.

Új szövegezés
A büntetőrúgást végrehajtó játékost egyértelműen azonosítani kell.



14. szabály – A büntetőrúgás

A büntetőrúgás végrehajtására adott idő

A szabályváltozás egyértelművé teszi, mikor kell elvégzettnek tekinteni a büntetőrúgást, amikor annak 
elvégzésére a mérkőzés időtartamát meghosszabbítják.

Kiegészítés
Büntetőrúgás végrehajtására a félidők és a hosszabbítások bármelyik félidejének vége után is időt kell adni. 
Hozzáadott idő engedélyezésekor a büntetőrúgás akkor tekintendő elvégzettnek, amikor a rúgást követően a 
labda megáll, kikerül a játékból, a védőcsapat kapusán kívül bármelyik játékos megjátssza (beleértve a rúgást 
végző játékost is) vagy a játékvezető bármilyen, a rúgást végző játékos vagy annak csapata által elkövetett, 
szabálytalanság miatt megszakítja a játékot. Amennyiben a védőcsapat egy játékosa (beleértve a kapust is) 
szabálytalanságot követ el, és a büntetőrúgást elvétik/kivédik, a rúgást meg kell ismételni.



14. szabály – A büntetőrúgás

A kapus és rúgást végző játékos által elkövetett szabálytalanság

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi a kapus és a rúgó játékos által egy időben elkövetett szabálytalanság 
kimenetelét, ami ritkán fordul elő, mert általában egyikük előbb követ el szabálytalanságot. Három 
kimenetel lehetséges, mert:

• ha a rúgásból nem születik gól, illetve kivédik (a kapus szabálytalankodása miatt), akkor mindkét játékos 
figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanságot követ és a rúgást újra el kell végezni

• ha a rúgásból gól születik, akkor a kapus nem követ el figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanságot, 
viszont a rúgást végző játékos igen, ami „súlyosabb”, így azt kell büntetni.

Kiegészítés
Amennyiben a kapus és a rúgást végző játékos egy időben követnek el szabálytalanságot:
• és a rúgásból nem születik gól, illetve kivédik, akkor a rúgást újra el kell végezni, és  mindkét játékost 

figyelmeztetésben kell részesíteni
• és a rúgásból gól születik, a gólt érvényteleníteni kell, a rúgást végző játékost figyelmeztetésben kell 

részesíteni, a játékot pedig a védőcsapat által elvégzendő közvetett szabadrúgással kell újraindítani 



14. szabály – A büntetőrúgás

A büntetőrúgás megzavarása

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, minek kellene történnie a büntetőrúgás megzavarásakor, ha a labda 
a kapuba megy.

Kiegészítés
az előrehaladó labdát külső tényező érint:
• a rúgást újra el kell végezni, kivéve ha a labda bemegy a kapuba és a beavatkozás nem akadályozza a 

kapust vagy a védőjátékost a labda megjátszásában, a gólt meg kell adni (még ha a labdába is értek), 
kivéve, ha a labda az ellenfél kapujába megy be
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16. szabály – A kirúgás

A büntetőterületre lépő vagy ott tartózkodó támadójátékos

A szabályváltoztatás egyértelművé teszi, milyen intézkedést kell megtenni, ha egy játékos a labda játékba 
kerülését megelőzően lép a büntetőterületre. 

Kiegészítés
Ha az ellenfél egy játékosa, aki a büntetőterületen belül tartózkodik a kirúgás elvégzésekor, vagy a labda 
játékba kerülése előtt lép büntetőterületre, és érinti a labdát vagy támadást hajt végre annak megszerzéséért 
mielőtt az más játékost érintett volna, a kirúgást meg kell ismételni.
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Gyakorlati útmutatások – változtatások

Helyezkedés, mozgás és csapatmunka – Büntetőpontról végzett rúgások 

A kapuvonali technológia (GLT) alkalmazásakor csak egy játékvezető asszisztensnek kell jelen lennie a 
kapuvonalon a büntetőpontról végzett rúgások során (a kapus mozgásának figyelésére).

Kiegészítés
Amennyiben AVJ-k is jelen vannak, akkor nekik a kapuvonal és a kapuelőteret határoló vonal metszéspontjain 
kell elhelyezkedniük, értelemszerűen a kaputól jobbra és balra, kivéve kapuvonali technológia (GLT) 
alkalmazásakor, amikor is csak egy AJV jelenléte szükséges. A második AJV és az első JA felügyeli a 
középkörben tartózkodó játékosokat, a második JA és a negyedik játékvezető a technikai zónákat felügyeli.



Gyakorlati útmutatások – változtatások

Testbeszéd, kommunikáció és a síp használata – A játékvezető asszisztensek, szögletrúgás/kirúgás 

A játékvezető asszisztensnek nem szükséges jeleznie a teljesen egyértelmű kirúgást vagy szögletrúgást, főleg 
ha a játékvezető azt már jelezte és/vagy a labda a kapu túloldalán, az asszisztenssel ellentétes oldalon hagyta 
el a játékteret.

Új szöveg
Ha a labda a játékvezető asszisztens pozíciójához közelebbi oldalon halad át teljes terjedelmével a 
kapuvonalon, akkor a játékvezető asszisztens a zászlója felemelésével jelezze a játékvezetőnek, hogy a labda 
játékon kívülre került, és ha:
• a JA-hoz közel van - jelezze, hogy szögletrúgást vagy kirúgást kell elvégezni.
• a JA-tól távol van - szemkontaktust kell teremteni, és követni a játékvezető döntését.
Amikor a labda egyértelműen áthalad a kapuvonalon, a JA-nak nem kell a zászlót felemelnie annak jelzésére, 
hogy a labda elhagyta a játékteret. Amennyiben a kirúgást vagy szögletrúgást érintő döntés egyértelmű, nem 
szükséges jelezni, főleg ha a játékvezető jelzést ad.
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Változtatások a labdarúgás játékszabályaiban

A labdarúgás játékszabályainak a játékban való részvételre kell ösztönöznie az embereket. Ennélfogva a 
nemzeti labdarúgó szövetségek (valamint a konföderációk és a FIFA) nagyobb szabadságot kapnak a helyi 
labdarúgás „szervezési” szabályainak megváltoztatásában, amennyiben véleményük szerint ez növeli a 
részvételt és a játék élvezetét (ez alól azonban kivételt képez a labdarúgás legmagasabb szintje).

Az ifjúsági, fogyatékkal élő, veterán és grassroots labdarúgás versenyeiben a nemzeti labdarúgó 
szövetségek megváltoztathatják a labdarúgás játékszabályait az alábbiak vonatkozásában:

‒ a játéktér mérete,

‒ a labda mérete, súlya és anyaga,

‒ a kapufák közötti szélesség és a keresztléc talajtól való távolsága,

‒ a két (egyenlő  hosszúságú) félidő (és a hosszabbítás két egyenlő hosszúságú szakaszának) időtartama,

‒ visszatérő cserejátékosok szerepeltetése,

‒ ideiglenes kiállítások (büntetőpad) alkalmazása, az IFAB iránymutatásaival összhangban, néhány vagy 
az összes sárga lappal büntetendő szabálytalanság esetén.



Változtatások a labdarúgás játékszabályaiban

Továbbá, a nemzeti labdarúgó szövetségek (valamint a konföderációk és a FIFA) az alábbi változtatást 
engedélyezhetik:

A klubok első csapatait tartalmazó legmagasabb osztályú, valamint a felnőtt „A” válogatottak számára 
kiírt női és férfi versenyeket kivéve a labdarúgás minden szintjén:

‒ a csapatok által szerepeltethető cserejátékosok száma legfeljebb öt

A labdarúgás kategóriái

A női labdarúgás a továbbiakban nem kisebbségi kategóriaként, hanem egy, a férfi labdarúgással azonos 
kategóriaként kerül elbírálásra

Az „ifjúsági labdarúgás” U16-os, valamint a „veterán labdarúgás” 35 év feletti korosztályként való 
meghatározása törlésre került, amely rugalmasságot biztosít a nemzeti labdarúgó szövetségek számára a 
helyi labdarúgás ezen területein



A jövő

A következő két évben néhány kritikus terület kap különleges figyelmet, többek között

‒ A játékosok viselkedése (különös tekintettel a csapatkapitányok szerepére)

‒ A játékidő növelése és az időhúzás csökkentése

‒ A büntetőpontról végzett rúgások sorrendjének megváltoztatása

‒ A kezezés



*Magyarázó ábrák
Képek forrása: wyscout
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