




A labdarúgás játékszabályai 2016/17

Az IFAB 130-dik, 2016.március 5-ei cardiffi Éves Közgyűlésén 
(AGM) egyhangúlag elfogadták az IFAB technikai 
albizottságának a játékszabályok  részletes felülvizsgálatát.

Mely talán a legátfogóbb Az IFAB a 130 éves történetében. 
Átszervezték, és frissítették a szabálykönyvet, hogy ez sokkal  
könnyebben olvasható, érthető és használható legyen, nem 
csak a játékvezetők, de azok számára is, akik a labdarúgás 
szabályai után érdeklődnek.

Az IFAB újratervezte a szabálykönyvében, így megjelenése és 
tartalma is alkalmassá vált a futball számára a 21. században.

Az IFAB a szervezet felelős a világon a játékszabályokért. A 
nemzeti labdarúgó szövetségek, konföderációk és versenyeke 
nem változhatnak, a játékszabályokon az IFAB AGM engedélye 
nélkül.



A szabálykönyv új struktúrája

Bevezetés

Megjegyzések "A labdarúgás játékszabályai"-hoz

A labdarúgás játékszabályai 2016/17

Régi szöveg / Új szöveg / Magyarázat

Glosszárium

Labdarúgói testületek / A labdarúgás szakkifejezései / A játékvezetés szakkifejezései

Gyakorlati útmutatások játékvezetők részére

Bevezetés / Helyezkedés, mozgás és csapatmunka / Testbeszéd, kommunikáció és a síp 
használata / Egyéb tanácsok (beleértve a les szabályt)



A változások struktúrája és a 
nyelvezet

A szabályok 
felülvizsgálatának alapvető 
célja, hogy:

"(...) a Labdarúgás Játékszabályait 
mindenki számára elérhetőbbé, 
könnyebben érthetővé tegyük a 
labdarúgásban, valamint az 
értelmezés, a magyarázat, és az 
alkalmazás következetességét 
növeljük. 





3. Szabály
A játékosok



Mérkőzés helyszín Csapatösszeállítás leadása

Pályaellenőrzés

Kezdőrúgás

Kezdés előtti pályára lépés

1.) Ha a játékos kiállítása: a
csapatösszeállítás leadása előtt történik, 

a játékos semmilyen esetben sem 
szerepelhet a csapatösszeállításban; 

3.) a kezdőrúgást 
követően történik, akkor 

nem helyettesíthető.

2.) a csapatösszeállítás leadása után történik, de a 
kezdőrúgás előtt - akkor helyettesíthető egy 
benevezett cserejátékossal (aki azonban nem 
helyettesíthető; a csapat játékoscseréinek száma 
nem csökken 

a mérkőzés kezdetén a 
játéktérre lépéstől kezdve 
használhat piros és sárga 

lapot

Jogában áll fegyelmezési szankcióval élni a 
játéktérre lépéstől ideértve a mérkőzés előtti 
ellenőrzést is a mérkőzés végén a játéktér 
elhagyásáig (beleértve a büntetőpontról végzett 
rúgásokat)



3. Szabály
A játékosok

Közvetlen szabadrúgást (vagy büntetőrúgást) kell ítélni, ha 
cserejátékos/csapatvezető avatkozik a játékba



3. Szabály
A játékosok

Amennyiben valami/valaki (nem játékos) 
érinti a labdát mielőtt az a kapuba jut, a 
játékvezető gólt ítélhet, ha az érintés nem 
volt hatással a védőjátékosokra (kivéve, ha 
az ellenfél kapujába jut a labda)

Amennyiben rendkívüli személy tartózkodik 
a játéktéren amikor gólt érnek el, és a 
játékvezető újraindította a játékot, a gól 
érvényes, és a mérkőzés folytatódik



4. Szabály
A játékosok felszerelése

Minden a sportszáron lévő/azt fedő ragasztószalag vagy 
anyag színének egyeznie kell a sportszár színével (az alábbi 
képek mutatják, a továbbiakban mi nem engedélyezett)



4. Szabály
A játékosok felszerelése

Veszélytelen védőfelszerelés (…) kapus sapka, 
illetve sportszemüveg viselése megengedett.  



4. Szabály
A játékosok felszerelése

A cipőjét / 
sípcsontvédőjét

véletlenül 
elveszítő játékos 
a játék következő 

megállításáig 
játszhat

A játékos a játék közben 
visszatérhet 

felszerelésének 
cseréje/rendbehozatala 

után, ha azt (a játékvezető, 
tart.jv., vagy AR, AAR): 

1.) ellenőrizték, és a 

2.) játékvezető arra 
engedélyt adott 

Cserejátékosok-
kal is tilos az 
elektronikus 

kommunikáció 



4. Szabály
A játékosok felszerelése

A bal oldali játékos 
viselhet fekete vagy 
világos zöld 
alánadrágot / 
harisnyát, de az egész 
csapaténak  azonos 
színűnek kell lennie

Az alánadrág színének egyeznie kell a rövidnadrág vagy a 
szegély színével; a csapatnak ugyanazt a színt kell viselnie



5. Szabály
A játékvezető



5. Szabály
A játékvezető

A piros vagy sárga lappal járó szabálytalanság miatt megsérült 
játékos gyors vizsgálatban/ápolásban részesülhet, és a játéktéren 
maradhat



7. Szabály
A mérkőzés időtartama

Több hosszabbítást 
maga után vonó ok 

felsorolása (pl.: 
egészségügyi okból 

ivószünetek)



8. Szabály
A játék kezdete és újraindítása

Az összes rúgással történő újraindításnál a labdának 
egyértelműen mozognia kell ahhoz, hogy játékba kerüljön



8. Szabály
A játék kezdete és újraindítása

• Kezdőrúgás elvégzésekor a labda bármilyen irányba 
elrúgható A játékvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a játékosok 

a saját térfelükön legyenek, mivel most már nincs szükség 
arra, hogy valaki az ellentétes térfelén álljon



9. Szabály
A labda játékban és játékon kívül

Amennyiben a labda mérkőzés bármelyik hivatalos személyéről 
(beleértve az alapvonali játékvezetőket is) pattan vissza, játékban 
marad, kivéve, ha teljes terjedelmével áthaladt a határoló vonalon



10. Szabály
A mérkőzés végeredményének meghatározása

Büntetőpontról végzett 
rúgások:

A játékvezető 
pénzfeldobással sorsolja a 
kaput (kivéve időjárási, 
biztonsági, stb. okok miatt)

Ismét pénzfeldobással kell 
meghatározni, ki végzi el az 
első rúgást

A kapust bármikor lehet 
cserélni 

A lefújáskor ideiglenesen 
játéktéren kívül tartózkodó 
játékos (pl.: sérült) részt 
vehet a rúgásokban



10. Szabály
A mérkőzés végeredményének meghatározása

Büntetőpontról végzett 
rúgások:

A rúgások előtt és 
alatt mindkét 
csapatban egyenlő 
számú játékosnak 
kell lennie

A neveket és/vagy a 
rúgó játékosok 
sorrendjét nem kell 
megadni a 
játékvezetőnek

A rúgásokat nem 
lehet késlelteti, ha a 
játékos elhagyja a 
játékteret; és nem 
tér vissza időben, a 
rúgás elveszik (nem 
gól)  



10. Szabály
A mérkőzés végeredményének meghatározása

• A rúgás akkor befejezett, amikor a labda áthalad a 
határoló vonalakon, megáll (beleértve amikor a 
kapus  birtokában van) (Lásd 14. Szabály)

Büntetőpontról 
végzett rúgások:



11. Szabály

A les

A felezővonal 
„semleges” a les 
szempontjából; a 

játékosnak az ellenfél 
térfelén kell lennie)



11. Szabály

A les

A játékosok karja nem 
számít leshelyzet 

megítélésénél 
(beleértve a kapust is)



11. Szabály

A les

A les pozíció nem 
szabálytalanság, a labda 

elrúgásának 
pillanatában kell 

elbírálni



11. Szabály

A les

A les miatt ítélt 
szabadrúgást a 
szabálytalanság 

helyéről kell elvégezni

Még a saját térfélen is!



11. Szabály

A les

Szabálytalanság, ha 
„zavarja az ellenfelet” a 
labda visszapattanása, 

vagy a védés után



11. Szabály

A les

A játéktéren kívül tartózkodó 
védőjátékos csak addig „aktív”, 

amíg a védő csapat 
tisztázza/kihozza a labdát saját 

büntetőterületéről a felezővonal 
irányába vagy a játékot megállítják



11. Szabály

A les

Támadójátékos 
visszatérésére az 
előbbiek szintén 

vonatkoznak



11. Szabály

A les

Ha gólt lőnek és egy játékos 
a kapuban van, lehetséges 

Őt les szabálytalanság miatt 
büntetni



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

A fizikai 
kontaktussal járó 
szabálytalanság 

mindig közvetlen 
szabadrúgás

Piros lappal járó 
szabálytalanság esetén 

lehet előnyszabályt 
alkalmazni. Ha a 

vétkes játékos ezután 
játékba avatkozik, 

akkor közvetett 
szabadrúgást kell ítélni

Erőszakos 
cselekedet 

megkísérlése 
piros lappal jár, 

kontaktus 
hiányában is



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

- A kezezésre vonatkozó 
szabály szövegezése úgy 
változott, hogy nem minden 
kezezésért jár sárga lap.

- Sárga laphoz kell: 
akadályozzon vagy 
megállítson egy ígéretes 
támadást (mint más 
szabálytalanság esetén)



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Ellenfél (vagy bármely más 

személy) fejen/arcon 
ütése piros lappal jár, 
ha nem szerelés 
közben történik 
(kivéve ha az 
elhanyagolható erejű)



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Cserejátékos, 
csapatvezető, 

játékvezetők elleni a 
játéktéren elkövetett 

szabálytalanságért 
most már KÖZVETLEN

szabadrúgás jár



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

A játék részeként, a játéktéren kívül elkövetett szabálytalanság után 
szabadrúgással kell újrakezdeni a játékot, az ehhez legközelebb eső határoló 
vonalról; amennyiben ez a vétkes játékos csapatának büntetőterületén belül van, 
a közvetlen szabadrúgással járó szabálytalanságért büntetőrúgást kell ítélni.



Szabadrúgást kell ítélni a 
szabálytalanság helyéhez 

legközelebb eső 
oldalvonalról/kapuvonalról; 



Amennyiben ez a vétkes 
játékos csapatának 

büntetőterületén belül van, a 
közvetlen szabadrúgással járó 

szabálytalanságért 
büntetőrúgást kell ítélni.



12. Szabály
Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Néhány, a büntetőterületen belül történt, 
szabálytalansággal megakadályozott nyilvánvaló 
gólhelyzet esetében a büntetés sárga lap

Piros lap marad kezezésért, visszatartásért, 
visszahúzásért, lökésért vagy ha a játékos nem 
kísérli meg megjátszani a labdát, vagy nincs 
lehetősége a labda megjátszására  

KÜLÖN PREZENTÁCIÓ A NYILVÁNVALÓ GÓLHELYZETEK MEGHIÚSÍTÁSÁRÓL



14. Szabály
A büntetőrúgás

• Közvetett, ha a büntetőrúgást az 
egyik csapattárs végzi el (SL 
annak, aki elvégezte a rúgást)

• Közvetett, ha hátrafelé végezték el

• Ha „szabálytalan” cselezés történt, 
mindig Közvetett  (és SL a rúgást 
végzőnek)

Néhány 
szabálytalanság 
a büntetőrúgás 
eredményétől 

függetlenül 
mindig 

közvetett 
szabadrúgással 

büntetendő:



14. Szabály
A büntetőrúgás

ha a kapus felelős a szabálytalanságért és a büntetőrúgás 
kimarad / ismétlés és a kapusnak most már SL



15. Szabály
A bedobás

Az új szövegezés egyértelművé 
teszi, hogy a dobást két kézzel

kell végrehajtani

Annak egyértelműsítése, hogy a 2 
méteres távolság be nem tartása 

sportszerűtlen zavarásnak 
tekintendő. 





Játékvezetői jelzések

Előnyszabály jelzése

Az előnyszabály „kétkezes” jelzése mellett egy hasonló, 
„egykezes” jelzés is engedélyezett, mivel a játékvezetőnek 
nem mindig könnyű mindkét kezével kinyújtva futni.



AAR jelzések

AAR gól jelzése
2015. októberében az AAR jelzése gól/nem gól szituációban 
elfogadásra került:




