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Bevezetés 
Az IFAB 130-dik, 2016. március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén elfogadták a labdarúgás 

játékszabályainak legátfogóbb felülvizsgálatát az IFAB 130 éves történetében. 

Ennek egyik célja, hogy a labdarúgás összes résztvevője számára egyszerűbbé tegye a 

játékszabályok olvasását és megértését. Ezért a szabálykönyvet átstrukturáltuk és több 

mint tízezer szót eltávolítottunk. 

Másik célja biztosítani, hogy a játékszabályok megfeleljenek a XXI. századi labdarúgás 

számára, így korszerű, következetes és a sportszerűséget előmozdító változtatásokat 

tettünk meg. 

Az IFAB hisz abban, hogy ezen, a labdarúgást befolyásoló szabályváltozások 

összefoglalója hasznos lesz a játékosok, az edzők, és az összes érdekelt fél, például a 

szurkolók, a média stb. számára. 

Ebből kifolyólag az alábbi dokumentum tartalmazza a főbb változások összefoglalóját. A 

pontos szövegezést „A labdarúgás játékszabályai 2016/17” című könyv tartalmazza. 

A labdarúgás játékszabályainak elektronikus változata letölthető az IFAB honlapjáról 

(www.theifab.com), amely továbbá tartalmazza: 

• „A szabályváltozások szabályonkénti összefoglalója” – a szabályváltozások 

szabályok sorrendjében történő összefoglalója. 

• „A szabályváltozások összefoglalója versenyszervezők és technikai vezetők 

részére” – az adminisztrációval kapcsolatos szabályváltozások összefoglalója. 

• „Szabályváltozások: kérdések és válaszok” – válaszok számos, a 

szabályváltozásokkal kapcsolatos, gyakran ismételt kérdésre. 

Az összes szabályváltozás 2016. június 1-től hatályos. 

További információkért, illetve konkrét kérdések esetén, kérjük, e-mailezzen a  

lawqueries@theifab.com címre. 
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A szabályváltozások összefoglalója 
Ezek a szabályváltozások többnyire játékosokra és játékszituációkra vonatkoznak. 

A mérkőzés hivatalos személyeit eltaláló labda 

• Ha a labda eltalálja a mérkőzés egyik hivatalos személyét (beleértve egy, a játéktéren 

kívül tartózkodó játékvezető asszisztenst vagy alapvonali játékvezetőt), akkor a játék 

folytatódik, kivéve, ha a labda játékon kívül kerül. 

Nyilvánvaló gólhelyzet meghiúsítása (DOGSO) 

• Büntetőterületen belül elkövet DOGSO szabálytalanságért mostantól sárga lap 

(figyelmeztetés) jár, ha a játékos a szabálytalansággal megkísérli megjátszani a labdát 

vagy ellenfelét a labdáért támadja. Mindazonáltal, az alábbi szabálytalanságokért még 

mindig piros lap (kiállítás) jár. 

o Kezezés. 

o Visszatartás, visszahúzás vagy lökés. 

o A játékos nem a labda megjátszását kísérli meg. 

o A játékosnak nincs lehetősége a labda megjátszására. 

o Súlyos szabálytalanságok, illetve erőszakos cselekedetek esetén. 

Felszerelés 

• Bármely, a sportszárra vagy annak lefedésére alkalmazott anyag színének meg kell 

egyeznie a sportszár azon színével, amit lefed (az új szövegezés a ragasztószalag 

mellett az „anyag” szót is tartalmazza). 

• Az alánadrág vagy harisnya színének meg kell egyeznie a rövidnadrág alapszínével 

vagy a rövidnadrág alsó részének (szegésének) színével. A csapatnak azonos színt 

kell viselnie. 

• A játék következő megszakadásáig játszhat az a játékos, aki véletlenül elveszíti cipőjét 

vagy sípcsontvédőjét (sípcsontvédőit). 

• A játékos, felszerelésének leellenőrzését (amelyet megtehet a játékvezető, a tartalék 

játékvezető vagy a játékvezető asszisztens), majd a játékvezető engedélyét követően 

játék közben is visszatérhet a játéktérre, miután lecserélte/megigazította felszerelését. 

Szabálytalanságok 

• Amennyiben egy szabálytalanság során fizikai kontaktus történt az ellenféllel, közvetlen 

szabadrúgást kell ítélni. 

Játéktéren kívüli szabálytalanságok 

• A játéktéren kívül történt szabálytalanságokat az azokhoz legközelebb eső határvonalról 

megítélt szabadrúgással kell büntetni (ha a szabálytalankodó büntetőterületén belül 

van, akkor büntetőrúgással). 

Kirúgás 

• Az ellenfél, büntetőterületen belül tartózkodó játékosa a kirúgás elvégzésekor nem 

érintheti a labdát, mielőtt azt más játékos érintette volna (ha ez előfordul, a kirúgást 

meg kell ismételni). 
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Kezezés 

• Nem minden kezezéses szabálytalanságért jár sárga lap (figyelmeztetés) – általában 

ez a kezezés következményétől, illetve eredményétől függ, például ha egy ígéretes 

támadást állított meg. 

Cserejátékos vagy csapatvezető játékba történő beavatkozása 

• Ha egy cserejátékos, lecserélt játékos, csapatvezető vagy egy kiállított játékos lép a 

játéktérre és beavatkozik a játékba vagy hatással van egy ellenfélre, közvetlen 

szabadrúgást kell ítélni (büntetőrúgást, ha ez a saját büntetőterületükön belül 

történik). 

• Ha valami vagy valaki (aki nem egy játékos) megérinti a kapuba tartó labdát, de 

ezután mégis gól születik, a gólt meg kell ítélni, ha a beavatkozás nem volt hatással a 

védőjátékosokra, illetve ha a labda nem az ellenfél kapujába jutott. 

Kezdőrúgás 

• Kezdőrúgás során a labdát mostantól bármely irányba, akár hátrafelé is elrúghatják, 

ezért a csapattagok nem állhatnak az ellenfél térfelén. 

Les 

• A felezővonal les szempontjából „semleges” – a játékosnak az ellenfél térfelén kell 

tartózkodnia. 

• Les elbírálásakor a játékosok (beleértve a kapusok) karjait és kezeit nem vesszük 

figyelembe. 

• A lesért járó szabadrúgásokat arról a helyről kell elvégezni, ahol a játékos elköveti a 

les szabálytalanságot – ez lehet akár a saját térfélen is. Egy játékos nem lehet 

leshelyzetben a saját térfelén, de visszatérhet saját térfelére leshelyzetből (az ellenfél 

térfeléről) és elkövetheti a les szabálytalanságot (a labda megjátszásával, az ellenfél 

támadásával stb.) – ez a szabadrúgás elvégzésének helye. 

• A védőjátékost, aki a kapuvonalon elhagyja a játékteret és kívül tartózkodik, les 

szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki a saját kapuvonalán van a játék következő 

megszakításáig, vagy ameddig a védekező csapat által a felezővonal felé megjátszott 

labda a büntetőterületükön kívülre kerül. 

Büntetőrúgások (a rendes játékidőben) 

• Sárga lapot kell adni (figyelmeztetés) a kapusnak, ha korán elmozdul és emiatt a 

büntetőrúgást meg kell ismételni. 

• Ha a labdát hátrafelé rúgják el, közvetett szabadrúgást kell ítélni. 

• Minden esetben, még ha gólt érnek is el, sárga lap (figyelmeztetés) jár a rúgó 

játékosnak, ha megáll és „cselez” a nekifutás befejezése után (vagyis nincs ismétlés). 

• Ha más játékos végzi el a rúgást, akkor sárga lap (figyelmeztetés) jár, és közvetett 

szabadrúgást kell ítélni. 
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Büntetőrúgások a mérkőzés végén (büntetőpontról végzett rúgások) 

• Amennyiben a játéktér állapota, a biztonság vagy egyéb tényező nem befolyásolja, a 

játékvezető pénzfeldobással dönti el, melyik kaput fogják használni. 

• Nincs szükség arra, hogy tájékoztassák a játékvezetőt, mely játékosok és milyen 

sorrendben végzik el a rúgásokat. 

• A mérkőzés végét jelző sípszó pillanatában az ideiglenesen játéktéren kívül tartózkodó 

(például sérült vagy felszerelését cserélő) játékos részt vehet a rúgásokban. 

• Ha a rúgások során az egyik csapat „elveszít” egy játékost (sérülés vagy kiállítás 

miatt), a másik csapatnak is csökkentenie kell a létszámát egy játékossal (a mérkőzés 

végéhez hasonlóan). 

• A rúgások nem késleltethetők, ha egy játékos elhagyja a játékteret a rúgások alatt, és 

amennyiben a rúgó játékos nem tér vissza időben a rúgás elvégzésére, a rúgás 

elveszik, vagyis kimarad. 

• Egy rúgás akkor ér véget, amikor a labda megállt (ez magában foglalja azt, ha a kapus 

megfogja), kikerül a játékból, vagy szabálysértés történik. A rúgó játékos nem 

játszhatja meg a labdát másodszor. 

Kiállítással járó szabálytalanságok a mérkőzés előtt 

• Egy játékos bármikor kiállítható, miután a játékvezető belépett a játéktérre a mérkőzés 

előtti ellenőrzés elvégzéséhez. Ha ez előfordul 

o mielőtt a csapatösszeállításokat leadták: 

 a játékos nem szerepelhet az összeállításban; 

o miután a csapatösszeállításokat leadták, de még a kezdőrúgás előtt: 

 a játékos helyettesíthető egy cserejátékossal, aki nem helyettesíthető, 

illetve 

 a cserejátékos nem helyettesíthető. 

A csapat mindegyik esetben tizenegy játékossal kezdi a mérkőzést és kihasználhatja 

az engedélyezett cserék maximális számát. 

Kiállítással járó szabálytalanságok 

• Erőszakos cselekedet megkísérlése piros lap (kiállítás), kontaktus hiányában is. 

• Az ellenfél fejen vagy arcon ütése piros lap (kiállítás) kivéve, ha minimális, illetve 

elhanyagolható erővel történik. 

• Ha egy játékos piros lappal (kiállítással) vagy második sárga lappal (figyelmeztetéssel) 

járó szabálytalanságot követ el, és a játékvezető előnyszabályt alkalmaz, akkor a 

játékos nem vehet részt aktívan a játékban. A piros lapot a játék következő 

megszakításánál kell felmutatni. Ha a játékos aktívan részt vesz a játékban, a 

játékvezető megállítja a játékot, felmutatja a piros lapot (kiállít) és közvetett 

szabadrúgás ítél. 

Cserejátékosok 

• Egy cserejátékos bárhogyan újraindíthatja a játékot (beleértve a bedobást és a 

szögletrúgást is), de mindenekelőtt játéktérre kell lépnie (hogy befejezze a csere 

végrehajtását). 
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Bedobás 

• A labdát KÉT KÉZZEL kell bedobni, nem pedig az egyik kézzel dobni, a másik kézzel 

pedig „irányítani”. 

Sérülés esetén történ ápolás 

• Ha egy játékos egy olyan szabálytalanság során sérül meg, amelyért piros lapot 

(kiállítást) vagy sárga lapot (figyelmeztetést) kap az ellenfél, akkor a sérült játékos 

gyors vizsgálatban vagy ápolásban részesülhet a játéktéren és nem kell lemennie. Ha 

a vizsgálat vagy az ápolás nem gyors, a játékosnak le kell mennie. 
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