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Bevezetés 

 

2017. március 3-án, az IFAB 131. Éves Közgyűlésén, Londonban elfogadták a labdarúgás játékszabály-

változtatásainak és tisztázásainak ‘második körét’ 2017-18-ra, hogy kiegészítsék a játékszabályok előző évi, 

átfogó felülvizsgálatát.  

 

Egy fontos változtatás a nemzeti labdarúgó szövetségek rugalmasságának növelése a ‘szervezési’ szabályok 

megváltoztatásával kapcsolatban, a helyi futball elősegítése érdekében – a nemzeti labdarúgó szövetségeknek 

mostantól több döntési lehetőségük lesz a futballal kapcsolatban, amelyért ők a felelősek. 

 

Az IFAB és a FIFA is kifejezte erős elköteleződését, hogy középpontba kerüljön a játékosok viselkedésének 

javítása, amely magában foglalja a csapatkapitány szerepének növelését. 

 

Az alábbi dokumentum tartalmazza a játékosokat és a mérkőzés-szituációkat érintő főbb változások 

összefoglalóját. 

 

“A labdarúgás játékszabályai 2017/18” elektronikus változata letölthető az IFAB honlapjáról 

(www.theifab.com), amely az alábbi összefoglalókat is tartalmazza:  

 „A szabályváltozások összefoglalója szervezők és technikai vezetők részére” – a mérkőzések és versenyek 

szervezésével kapcsolatos szabályváltozások összefoglalója.  

 Útmutató az ideiglenes kiállítások (büntetőpad) alkalmazásához. 

 Útmutató a visszatérő cserejátékosok alkalmazásához. 

 

 

Emlékeztetők 

Az IFAB és a FIFA emlékeztetni szeretne mindenkit a játék két kiemelkedően fontos vonatkozására: 

 

Csapatkapitányok 

 A Labdarúgás játékszabályai tartalmazzák, hogy a csapatkapitány “bizonyos szintű felelősséggel tartozik 

csapata viselkedéséért” – a csapatkapitányoktól elvárható, hogy éljenek e felelősséggel és segítsék 

játékosaik megnyugtatását, illetve pozitívan befolyásolják viselkedésüket, különösen a mérkőzés hivatalos 

személyeivel, illetve az ellenfelekkel szemben felmerülő ellentmondások vagy konfrontációk során. 

 

A játékvezetők iránti tisztelet 

 A játékosoknak tiszteletben kell tartaniuk a játékvezető és a mérkőzés további hivatalos személyeinek 

összes döntését még abban az esetben is, ha a döntés látszólag rossz.  

 

A labdarúgás játékszabályai és a játékszabályokat alkalmazó hivatalos személyek irányában mutatott 

tisztelet a legfontosabb része a futballról kialakított képnek és a fair-playnek. 

 

http://www.theifab.com/
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A szabályváltozások összefoglalója 2017/18-ra 

Az alábbiak összefoglalják a játékosokat, edzőket és mérkőzés-szituációkat érintő főbb változásokat: 

 

Elektronikus és kommunikációs felszerelés 

 Az elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszereket (EPTS) kivéve a játékosok számára nem 

megengedett semmilyen elektronikus vagy kommunikációs eszköz viselése/használata. 

 Minden EPTS felszerelésnek rendelkeznie kell a ‘minimális biztonsági előírás’ jelzéssel; a jelenleg 

használatban lévő rendszerek részére a jelzés megszerzésére 2018. május 31-ig rendelkezésre áll egy 

átmeneti időszak. 

 A technikai zónában tartózkodó csapatvezetők kizárólag a játékosok biztonsága, illetve testi épsége 

érdekében alkalmazhatnak kommunikációs felszerelést. 

 Hamarosan konzultációra kerül sor a technikai zónában alkalmazható további elektronikus 

kommunikációval kapcsolatban. 

 

Hosszabbítás 

 A hosszabbítás félidejében rövid ivószünet engedélyezett; a szünet nem taktikai utasításokra szolgál. 

 

Gól ünneplése 

 A játékosnak sárga lapot kell adni, ha egy gól ünneplése testi épséggel vagy biztonsággal kapcsolatos 

problémát jelent. 

 

Kezdőrúgás 

 Megengedett, hogy a rúgó játékos az ellenfél térfelén álljon a kezdőrúgás elvégzésekor. 

 

Játéktéren kívüli szabálytalanságok (ha a labda játékban van) 

 Ha egy játékos szabálytalanságot követ el a játéktéren kívül egy ellenféllel, cserejátékossal, csapatvezetővel 

vagy a mérkőzés egyik hivatalos személyével szemben, akkor a büntetés szabadrúgás a játéktér 

határolóvonaláról*. 

 Ha egy cserejátékos vagy egy csapatvezető szabálytalanságot követ el a játéktéren kívül egy ellenféllel vagy 

a mérkőzés egyik hivatalos személyével szemben, akkor a büntetés szabadrúgás a játéktér 

határolóvonaláról*. 

 

* büntetőrúgás, ha közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanság történik a vétkes büntetőterületén 

 

Les 

 Ha a leshelyzetben lévő játékossal szemben szabálytalanságot követnek el, akkor a szabálytalanságot 

kizárólag abban az esetben kell büntetni, ha a leshelyzetben lévő játékos addig még nem próbálta 

megjátszani vagy támadni a labdát. 

 Azt a leshelyzetben lévő játékost, aki ‘blokkolja’ ellenfelét vagy hatással van rá, büntetni kell. 

 

Büntetőrúgás egy szabálytalanságért, amely ‘ígéretes támadást állít meg’ 

 A játékosnak, aki szabálytalanság elkövetésével 'ígéretes támadást állít meg' a büntetőterületen belül nem 

kell sárga lapot adni, ha a szabálytalanság a labda megjátszására tett kísérlet volt. 



 

The International Football Association Board       4 

 

A mérkőzés végén elvégzett büntetőrúgások (büntetőpontról végzett rúgások) 

 Az a kapus, aki alkalmatlanná válik a játék folytatására, helyettesíthető egy, a csapatok létszámának 

kiegyenlítése miatt kizárt játékossal (pl. ha az ellenfélnek van egy kiállított játékosa), még ha a 

cserelehetőségek számát ki is merítették. 

 A kapusnak sárga lapot kell adni, ha miatta kell megismételni egy rúgás elvégzését. 

 

Játékvezetők 

 Az 5. szabály mostantól tartalmaz egy fontos kijelentést: a mérkőzés hivatalos személyeinek döntéseit 

mindig tiszteletben kell tartani (még abban az esetben is, ha a döntés látszólag rossz) – Az IFAB és a FIFA 

kifejezi abbéli reményét, hogy a játék minden érintettje nyilvánosságot biztosít ennek és támogatja ezt. 

 

A játéktérre való engedély nélküli visszatérés 

 A játékosnak, aki elhagyta a játékteret és a visszatéréshez a játékvezető engedélyére van szüksége (pl. mert 

megsérült vagy cipőt cserélt stb.), de a játékvezető engedélye nélkül tér vissza a játéktérre és beavatkozik a 

játékba, sárga lapot kell adni és őt közvetlen szabadrúgással kell büntetni*. 

 

Cserejátékosok 

 A nemzeti labdarúgó szövetségek mostantól engedélyezhetik a csapatoknak legfeljebb öt cserejátékos 

szerepeltetését (kivéve nemzetközi “A” versenyeken vagy olyan versenyeken, amelyekben első osztályú – 

legmagasabb szintű – klubok is szerepelnek). 

 A nemzeti labdarúgó szövetségeknek lehetőségük van a ’visszatérő cserejátékosok’ alkalmazására az 

ifjúsági, a veterán, a fogyatékkal élő, és a grassroots (legalacsonyabb szintű) futballban. 

 

Ideiglenes kiállítások (büntetőpad) 

 A nemzeti labdarúgó szövetségeknek lehetőségük van az ideiglenes kiállítás (büntetőpad) alkalmazására 

néhány/minden sárga lap helyett az ifjúsági, a veterán, a fogyatékkal élő, és a grassroots futballban. 

 

Tárgyak dobása 

 Ha egy játékos, cserejátékos vagy csapatvezető a játéktérre dob vagy rúg egy tárgyat (beleértve a labdát is), 

és ez hatással van a játékra vagy a mérkőzés egyik hivatalos személyére, akkor ezt közvetlen 

szabadrúgással* kell büntetni. 

 Ha egy játékos a játéktéren kívülre dob vagy rúg egy tárgyat (beleértve a labdát is) egy ellenfélhez, 

cserejátékoshoz, csapatvezetőhöz vagy a mérkőzés egyik hivatalos személyéhez, akkor a büntetés 

közvetlen szabadrúgás a játéktér határolóvonaláról*. 

 

* büntetőrúgás, ha közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanság történik a vétkes büntetőterületén 

 

További információkért, illetve konkrét kérdések esetén, kérjük, e-mailezzen a lawqueries@theifab.com címre. 
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