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Szabályváltozások 2018/19 (a főbb változtatások/pontosítások áttekintése) 

 
Fordította: Prof. Hegyi Péter 

 

VÁLTOZTATÁSOK 
• Az ifjúsági szinten alkalmazható cserejátékosok száma nincs korlátozva. 
• A még nem engedélyezett változtatásokhoz az IFAB hozzájárulása szükséges. 
• Ideiglenes kiállítás - B rendszer: a játékos, aki két ideiglenes kiállítást és egy nem 

ideiglenes kiállítással járó figyelmeztetést (sárga lap) kapott, nem helyettesíthető, illetve 
cserélhető. 

1. szabály 
• A játéktér méreteinek pontosítása. 
• Ajánlás a technikai zónában engedélyezetten tartózkodó lecserélt játékosokra. 
• A Játékvezetői Felülvizsgálati Terület (RRA) talajára kereskedelmi reklám kihelyezése 

nem engedélyezett. 
• Ajánlás a Video Szobára (VOR) és a Játékvezetői Felülvizsgálati Területre (RRA) 

vonatkozóan. 

3. szabály 
• A versenyszabályok lehetővé tehetik egy további cserejátékos alkalmazását a mérkőzés 

végi hosszabbítás során (még ha nem is lett mindegyik engedélyezett cserejátékos 
felhasználva). 

• Maximálisan 12 cserejátékost nevezhető a nemzetközi 'A' válogatottak barátságos 
mérkőzésire. 

4. szabály 
• A kisméretű, kézben tartható elektronikus vagy kommunikációs eszközök 

engedélyezettek a technikai zónában edzői/taktikai vagy a játékosok testi épségét 
szolgáló célokra. 

• FIFA minőségjelzés bevezetése EPTS számára, illetve EPTS adatainak fogadása 
engedélyezett a technikai zónában a mérkőzés alatt. 

• Részletes irányelvek arra, hogy mi jeleníthető, illetve nem jeleníthető meg a játékosok 
felszerelésén. 

• A játékos, aki a felszerelése miatt hagyta el a játékteret, engedély nélkül tér vissza és 
beavatkozik a játékba közvetlen szabadrúgással (vagy büntetőrúgással) büntetendő. 

5. szabály 
• Ajánlás a video játékvezető asszisztensre (VAR) és a kisegítő videó játékvezető 

asszisztensre (AVAR), valamint a játékvezető lehetőségére a video visszajátszások 
alkalmazására a döntéshozatal során VAR rendszer részeként 

• Néhány kiállítással járó szabálytalanság felülvizsgálata a játék újrakezdését követően is 
lehetséges. 

• A 'játéktéren' lévő játékvezetők és a 'videó' játékvezetők megkülönböztetése. 
• A játékvezetők nem viselhetnek kamerát. 
• A VAR eljárásban használt 'ellenőrzés' és 'felülvizsgálat' jelzések szabályba foglalása 

6. szabály 
• A video játékvezető asszisztens (VAR) és a kisegítő videó játékvezető asszisztens (AVAR) 

feladatai. 
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7. szabály 
• Az ivásra fordított szünet időtartama nem haladhatja meg az egy percet. 
• Az ivásra fordított szünet, valamint a VAR ellenőrzések/felülvizsgálat miatt 

'elvesztegetett' idő beszámítása kötelező. 

10. szabály 

• Büntetőpontról végzett rúgások - helyettesítő kapus nem végezhet rúgást az adott 
'körben', ha a kapus már korábban végzett rúgást. 

11. szabály 

• A les megítélése a labda megjátszása/megérintése során létrejövő első kontaktus 
pillanatában történik.  

12. szabály 

• A harapás közvetlen szabadrúgással és kiállítással büntetendő szabálytalanságként 
kezelendő. 

• Valamilyen tárgy a labda felé történő dobása, illetve a labda megütése valamilyen kézben 
tartott tárggyal különálló, közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanság (nem a 
kezezés egyik formája). 

• A labda lepattanása a kapusról nem zárja ki, hogy a kapus másodszorra kézzel érintse a 
labdát még ha a labda elkapására/megtartására tett első kísérlet szándékos is volt. 

• Amennyiben a játékvezető előnyszabályt alkalmaz nyilvánvaló gólhelyzet 
megakadályozása esetén, a vétkes játékost figyelmeztetésben kell részesíteni (sárga lap) 
függetlenül attól, hogy született-e gól. 

• A Játékvezetői Felülvizsgálati Területre (RRA) való belépés vagy a TV jelzés túlzott 
mértékű mutatása figyelmeztetést (sárga lap) von maga után. 

• Amennyiben két különálló figyelmeztetéssel (sárga lap) járó szabálytalanság történik 
egymáshoz közel, akkor mindkettő után jár a figyelmeztetés); ugyanez az elv 
alkalmazandó, ha az egyik ezek közül kiállítással büntetendő. 

• A videó szobába történő belépés kiállítással büntetendő. 
• Amennyiben egy játékos a játéktéren kívül (amíg a labda játékban van) 

szabálytalanságot követ el valamelyik csapattársa (csapatvezetőket is ideértve) ellen, 
közvetett szabadrúgást kell elvégezni a határoló vonalról. 

13. szabály 

• Pontosítások a szabadrúgással büntetendő, csere-, lecserélt vagy kiállított játékosok, 
illetve csapatvezetők által elkövetett szabálytalanságokkal kapcsolatban 

15. szabály 

• A játékosnak álló helyzetben kell lennie bedobáskor (térdelés, ülés stb. nem 
engedélyezett) 

Ezen felül a következő megfogalmazás törlésre került mert a továbbiakban már nem releváns: 
2. szabály 

• Utalás a korábbi labda minőségjelzésekre: 
A korábbi minőségjelzésekkel („FIFA Approved”, „FIFA Inspected”, „International Match 
Standard”) ellátott labdákat 2017 július 31-ig lehet használni a fent említett versenyeken. 
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A játékszabályok változtatásainak részletezése (a szabályok 
sorrendjében) 
 

A következő felsorolás A Labdarúgás játékszabályainak 2017/18-as kiadását követő 
változtatásokat tartalmazza.  Minden változtatás leírása tartalmazza a régi szövegezést (ahol 
szükséges) és az új / megváltoztatott / kiegészítő szövegezést, amit a változtatások 
magyarázata követ. 

 
 
A JÁTÉKSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI 
 
  

Kiegészítés 

(…) a nemzeti labdarúgó szövetségeknek, a kontinentális szövetségeknek, és a FIFA-nak 
lehetőségük van arra, hogy a játékszabályok alábbi szervezeti területeinek mindegyikét, vagy 
csak néhányukat módosítsák: (…) 
 

A legmagasabb osztályban lévő klubok első, vagy a nemzetközi csapatok 'A' csapatai 
által játszott mérkőzéseket kivéve minden szinten: 
• a csapatok számára engedélyezett cserejátékosok száma legfeljebb 5, kivéve az ifjúsági 

labdarúgást, ahol a maximumot a nemzeti, illetve konföderációs szövetségek, valamint 
a FIFA határozza meg. 

 

Magyarázat 

A 2017-es ÉK elfogadta a játékszabályok módosításainak felülvizsgálatát, amely a részvétel 
növelését célozta, de akaratlanul is csökkentette azt néhány országban, ahol ifjúsági szinten 
7 cserejátékos volt a megengedett; ez a pontosítás lehetővé teszi ötnél több cserejátékos 
alkalmazását ifjúsági szinten. 

 
 
A JÁTÉKSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI 

Egyéb módosítások engedélyezése 
 
 

Kiegészítés 

a nemzeti labdarúgó szövetségeknek lehetősége van arra, hogy a különböző versenyekkel 
kapcsolatban változtatásokat engedélyezzen - nem követelmény egyetemesen vagy az összeset 
alkalmazni, azonban az IFAB engedélye nélkül egyéb módosítás nem eszközölhető. 
 

Magyarázat 

Egyértelművé teszi, hogy kivételesen, az IFAB engedélyt adhat egyéb módosításokra  
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A JÁTÉKSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSAI 

Útmutatás az ideiglenes kiállításhoz (büntetőpad) 
Ideiglenes kiállítási rendszer - (B rendszer) 
 
 

Kiegészítés 
 

• A játékos, aki már a második ideiglenes kiállítást kapja ugyanazon a mérkőzésen, letölti a 
kiállítást és nem vesz részt a mérkőzés további részében. A játékos lecserélhető a második 
ideiglenes kiállítási periódus végén, amennyiben a játékos csapata még nem használta fel 
a cserejátékosok maximális keretét, de a játékos, aki nem ideiglenes kiállítással járó sárga 
lapot is kapott nem helyettesíthető vagy cserélhető.  

 

Magyarázat 

A játékos, aki kétszer volt ideiglenesen kiállítva helyettesíthető/cserélhető a második 
ideiglenes kiállítási periódus végén. Azonban, a játékos, aki nem ideiglenes kiállítással járó 
sárga lapot is kapott (és így 3 sárga lapot szerzett) nem helyettesíthető/cserélhető. 
 

 
 

1. SZABÁLY - A JÁTÉKTÉR 
A játéktér jelölései diagram 
 
 

Kiegészítés 

• A méretek a vonalak külső szélétől számítanak, mivel azok az általuk határolt terület 
részei. 

• A büntetőpontot annak középpontjától a kapuvonal hátsó éléig kell mérni. 
 

Magyarázat 

Kiegészítés a diagramhoz, ami azt mutatja hogyan kell távolságot mérni a jelölésektől. 
 

 
 

1. SZABÁLY - A JÁTÉKTÉR 
9. A technikai zóna 
 
 

Kiegészítés 

A technikai zóna olyan stadionokban lejátszott mérkőzésekre vonatkozik elsősorban, ahol a 
technikai személyzet, a csere-, és a lecserélt játékosok részére ülőhelyet jelöltek ki az 
alábbiakban megadott módon: (…) 
 

Magyarázat 

Utalás a technikai zónában engedélyezetten tartózkodó lecserélt játékosokra. 
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1. SZABÁLY - A JÁTÉKTÉR 
12. Kereskedelmi célú hirdetések 
 
 

Kiegészítés 

A kereskedelmi célú hirdetések semmilyen formában, valósan vagy virtuálisan, nem 
helyezhetők a játéktérre, a kapuhálók által körülhatárolt területre, a technikai zónába, a 
játékvezetői felülvizsgálati területre (RRA), vagy a talajra (...) belül 
 

Magyarázat 

A játékvezetői felülvizsgálati terület a kereskedelmi célú hirdetéseket érintő korlátozások 
szabályba foglalása. 
 
 
 

1. SZABÁLY - A JÁTÉKTÉR 
14. Videó Játékvezető Asszisztens (VAR) (új rész) 

 
 

Kiegészítés 
 

A VAR-t alkalmazó mérkőzéseken  egy videó szoba (VOR) és legalább egy játékvezetői 
felülvizsgálati terület (RRA) megléte szükséges. 
 

Videó szoba (VOR) 

A VOR az a helyiség, ahol a videó játékvezető asszisztens (VAR) a kisegítő videó játékvezető 
asszisztens (AVAR), és a visszajátszási operátor (RO) dolgozik; ez lehet a helyiség a stadionban, 
ahhoz közel, vagy egy távolabbi helyen. Csak engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be a 
VOR-ba, hogy a kommunikáljanak a VAR-ral, AVAR-ral, és a RO-val a mérkőzés alatt. 
 

Azt a játékost, csere-, vagy lecserélt játékost, aki a belép a VOR-ba, ki kell állítani; a VOR-ba 
belépő csapatvezetőt ki kell állítani a technikai zónából. 
 

Játékvezetői felülvizsgálati terület (RRA)  
A VAR-t alkalmazó mérkőzéseken legalább egy RRA kijelölése szükséges, ahol a játékvezető a 
visszajátszást megtekintheti (OFR). Az RRA-nak: 
 

• látható helyen kell lennie a játéktéren kívül 
• jól láthatóan kell kijelölni 

 

Az a játékos, csere-, vagy lecserélt játékos, aki a belép a RRA-ba figyelmeztetéssel büntetendő; 
az a csapatvezető, aki belép az RRA-ba nyilvános figyelmeztetést kap (vagy sárga lapot, ahol 
ezt a csapatvezetőkre is alkalmazzák). 
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Magyarázat 

A VAR eljárás 'munkaterületeire' történő utalás szükséges a játékszabályban. 
 
 

 
3. SZABÁLY – A JÁTÉKOSOK 
2. A cserejátékosok száma 
    Hivatalos versenyek 
 
 

 
Kiegészítés 

A versenyszabályzatnak elő kell írnia, hogy: 
• hány cserejátékos nevezhető; ezek száma háromtól tizenkettőig terjedhet 
• egy további cserejátékos felhasználható, ha a mérkőzés hosszabbítással folytatódik 

(függetlenül attól, hogy a csapat felhasználta-e az összes engedélyezett cseréjét) 
 
 

Magyarázat 

A hosszabbítással folytatódó mérkőzéseken rendelkezésre álló 4. cserejátékos két éves 
kísérlete sikeres volt. Ez a változtatás felhatalmazást ad a versenyszervezőknek arra, hogy 
engedélyezzék mindegyik csapat számára egy további csere felhasználását a hosszabbítás 
alatt, a 'normál játékidő' alatt felhasználható cserék maximális számától függetlenül. 
 
 
 
 
 
 

3. SZABÁLY – A JÁTÉKOSOK 
2. A cserejátékosok száma 
    Hivatalos versenyek 
 
 

 
Régi szöveg 

A nemzeti „A” csapatok mérkőzésein legfeljebb hat játékos cserélhető. 
 
 

Új szöveg 

A nemzeti „A” csapatok mérkőzésein legfeljebb tizenkét cserejátékos nevezhető, amelyekből 
legfeljebb hat játékos cserélhető. 
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Magyarázat 

Egyértelművé teszi, hogy a nemzeti "A" csapatok barátságos mérkőzésein maximálisan 
tizenkét cserejátékos nevezhető. Ez összeegyeztethető a versenymérkőzésekre vonatkozó 
korlátozásokkal és elkerülhetővé teszi, hogy ne legyen elég ülőhely a technikai zónában. 
 

 
 
4. SZABÁLY - A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 
4. Egyéb felszerelés 
    Elektronikus kommunikáció 
 
 

Régi szöveg 

A játékosok (...). 
Elektronikus kommunikáció alkalmazása a csapatvezetőknek nem megengedett, kivéve ha az 
közvetlenül összefügg a játékosok biztonságával vagy testi épségével. 
 

 
Új szöveg 

A játékosok (...). 
Az elektronikus kommunikáció alkalmazása a csapatvezetőknek nem megengedett, kivéve, ha 
az közvetlenül összefügg a játékosok biztonságával vagy testi épségével vagy taktikai/edzői 
célokkal, de csak kis méretű, hordozható, kézi eszköz (pl.: mikrofon, fejhallgató, fülhallgató, 
mobil/okostelefon, okosóra, tablet, laptop) használható. Azt a csapatvezetőt, aki nem 
engedélyezett eszközt használ, vagy az elektronikus, illetve kommunikációs eszköz 
használatából kifolyólag nem tanúsít megfelelő magatartást ki kell állítani a technikai 
zónából. 
 
 
 
Magyarázat 

Tekintettel arra, hogy a technikai zónába/zónából történő kommunikációt nem lehet 
megakadályozni, és a taktikára/edzői utasításokra vagy a játékosok testi épségére (de nem 
a játékvezetők döntéseire) vonatkozó információcsere indokolt, a hangsúlyt az ilyen 
eszközök használatából fakadó magatartásra kell helyezni. 
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4. SZABÁLY - A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 
4. Egyéb felszerelés 
    Elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszerek (EPTS) 
 
 
 

Módosított (és kiegészített) szöveg 

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 
versenyszervezőknek gondoskodniuk kell róla, hogy a játékos felszereléséhez erősített 
technológia nem veszélyes és a következő jelzések láthatók rajta: 

 
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. 
 

 
Ahol elektronikus teljesítménymérő és megfigyelő rendszereket (EPTS) alkalmaznak (a 
nemzeti labdarúgó szövetség /versenyszervező megállapodásának hatálya alatt) a 
versenyszervezőknek gondoskodniuk kell róla, hogy a hivatalos versenymérkőzések során az 
EPTS-ből a technikai zónába sugárzott információk és adatok megbízhatóak és pontosak 
legyenek. 
 

A FIFA egy professzionális, az IFAB által jóváhagyott, szabványt dolgozott ki annak érdekében, 
hogy segítsék a versenyszervezőket a megbízható és pontos elektronikus teljesítménymérő és 
megfigyelő rendszerek engedélyeztetési eljárása során. A professzionális szabvány egy 2019. 
június 1-ig tartó átmeneti időszak során kerül bevezetésre. A következő jelölés jelzi, hogy az 
adott EPTS eszközt/rendszert hivatalosan tesztelték és megfelel a labdarúgás helyzeti adatai 
pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeknek.  
 

 
 

 
Magyarázat 

Áttekinti az EPTS adatok használatát, valamint a FIFA Minőségi Szabvány fejlesztését illető 
változtatásokat 
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4. SZABÁLY - A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 
5. Jelszavak, nyilatkozatok, képek és hirdetések 
 
 

Kiegészítés 

Alapelvek 
 

• A 4. szabály minden, a játékosok, csere-, lecserélt játékosok által viselt felszerelésre 
vonatkozik (a ruházatot is beleértve); az elvei a technikai zónában tartózkodó összes 
csapatvezetőre vonatkoznak. 

• Az alábbiak (általában) megengedettek: 
o a játékos száma, neve, a csapat címere/logója, a labdarúgást, annak tiszteletét és 

feddhetetlenségét népszerűsítő kezdeményezések jelmondatai/emblémái, valamint a 
versenyszabályok vagy a nemzeti és kontinentális szövetségek, illetve a FIFA szabályok 
megengednek 

o a mérkőzés részletei: csapatok, verseny/esemény, helyszín. 
• Az engedélyezett jelmondatok, kijelentések vagy képek a mez elején, a mez ujján. 
• Néhány esetben a jelmondatok, kijelentések vagy képek, csak a csapatkapitány 

karszalagján jeleníthetők meg. 
 

Szabálymagyarázat 

Annak értelmezésekor, hogy egy jelmondat, kijelentés vagy kép engedélyezhető-e figyelembe 
kell venni a 12. szabályt (Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés), amely előírja, 
hogy a játékvezetőnek intézkednie kell azzal a játékossal szemben, aki a következőkben vétkes:  
• goromba, durva vagy sértő kifejezést és/vagy mozdulatot használ 
• gesztikulálása provokatív, gúnyos vagy ingerlő. 
A fenti kategóriákba tartozó jelmondatok, nyilatkozatok vagy képek nem megengedettek. 
 

Amíg a 'vallási' vagy 'személyes' relatíve könnyen meghatározható, a 'politikai' kevésbé 
egyértelmű, de a következőkhöz kapcsolódó jelmondatok, kijelentések vagy képek nem 
megengedettek: 
• bármely élő vagy elhunyt személy(ek) (kivéve, ha a verseny elnevezésének részét képezik) 
• bármely helyi, regionális, nemzeti vagy nemzetközi politikai párt/ szervezet/ csoport stb. 
• bármely helyi, regionális, nemzeti kormány, annak osztálya, hivatala vagy funkciója 
• bármely diszkriminatív szervezet 
• bármilyen szervezet, melynek célja/ tevékenysége nagy valószínűséggel nagy számban sért 

embereket 
• bármely meghatározott politikai cselekedet/esemény 
Amikor jelentős nemzeti vagy nemzetközi eseményhez kapcsolódó megemlékezés történik, az 
ellenfél csapatának (ideértve a szurkolókat is) és a közvéleménynek az érzékenysége képezze 
alapos megfontolás tárgyát. 
 

A versenyszabályok tartalmazhatnak további megkötéseket/korlátozásokat főleg az 
engedélyezett jelmondatok, kijelentések, és képek méretét, számát és elhelyezését illetően. 
Javasoljuk, hogy a jelmondatokkal, kijelentésekkel, és képekkel kapcsolatos nézetkülönbségeket 
a megrendezésre kerülő mérkőzést/versenyt megelőzően rendezzék. 
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Magyarázat 

Ez az iránymutatás segíti a versenyszervezőket, a nemzeti és kontinentális szövetségeket, 
valamint a FIFA-t abban, hogy eldöntsék mi lehet látható a játékosok felszerelésén. 
 
 
 
 

4. SZABÁLY - A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 
6. Szabálytalanságok és büntetések 
 
 
 

Kiegészítés 

Ha egy játékos engedély nélkül lép a játéktérre, akkor őt figyelmeztetni kell. Amennyiben a 
játékot a figyelmeztetés miatt állították meg, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni arról a 
helyről, ahol a labda a játék megállításának pillanatában volt, kivéve, ha beavatkoztak a 
játékba, mert abban az esetben közvetlen szabadrúgást (vagy büntetőrúgást) kell ítélni a 
beavatkozás helyéről. 
 

Magyarázat 

Egyértelművé teszi hogyan kell újraindítani a játékot akkor, ha egy játékos a szükséges 
engedély nélkül tér vissza a játéktérre és beavatkozik a játékba. (a 3. szabállyal 
összhangban). 
 
 
 
 
 

5. SZABÁLY - A JÁTÉKVEZETŐ 
4. Videó Játékvezető Asszisztens (VAR) (új rész) 

 
 
 

Kiegészítés 

A videó játékvezető asszisztens (VAR) alkalmazás csak ott engedélyezett, ahol a 
mérkőzés/versenyszervezők teljesítették a VAR protokollt és a kivitelezési előírásokat ( a VAR 
kézikönyvben foglaltaknak megfelelően) és írásos engedélyt kaptak az IFAB-tól és a FIFA-tól. 
 

A játékvezetőt csak 'az egyértelmű és nyilvánvaló hiba', valamint ' a figyelmen kívül hagyott 
súlyos incidens' esetén segítheti a videó játékvezető asszisztens a következőkkel kapcsolatban: 
 

• gól/nem gól 
• büntetőrúgás / nem büntetőrúgás 
• közvetlen piros lap (nem második figyelmeztetés) 
• hibás azonosítás - azaz a játékvezető nem a megfelelő játékosnak adott piros vagy sárga 

lapot a vétkes csapatból. 
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A videó játékvezető asszisztenstől (VAR) származó segítség az incidensek visszajátszásához 
kapcsolódik. A végső döntést a játékvezető hozza meg, ami kizárólag a VAR-tól származó 
információn és/vagy a játékvezető által megtekintett visszajátszáson (pályán történő 
felülvizsgálat) alapul. 
 
A 'figyelmen kívül hagyott súlyos incidens' esetét kivéve a játékvezető (és ahol ez releváns, 
egyéb játéktéren lévő játékvezető) köteles döntést hozni (ideértve azt is, ha nem bünteti a 
potenciális szabálytalanságot); ez a döntés nem változik meg, kivéve ha 'egyértelmű és 
nyilvánvaló hiba'. 

A játék újraindítása utáni felülvizsgálat 

Amennyiben a játékot megállították és újra indították a játékvezető csak hibás azonosítás, vagy 
potenciális, kiállítással büntetendő, erőszakos cselekedettel, köpéssel, harapással, vagy 
szélsőségesen goromba, durva és/vagy sértő  gesztussal kapcsolatos esetekben végezhet 
felülvizsgálatot és hozhatja meg a megfelelő fegyelmezési intézkedéseket,  
 
Magyarázat 

• A (VAR által nyújtott) videó segítségre vonatkozó kikötés szabályba foglalása. 
• Utalás arra, hogy a játékvezető bizonyos kiállítással járó büntetendő 

szabálytalanságokkal, illetve hibás azonosítással kapcsolatos esetekben, akár a játék 
újraindítását követően is alkalmazhat a videó visszajátszásokból származó információt. 

 

 
5. SZABÁLY - A JÁTÉKVEZETŐ 
5. A játékvezető felszerelése   
    Egyéb felszerelés 
 

 
Kiegészítés 
A játékvezetőknek és egyéb 'játéktéren tartózkodó' hivatalos személyeknek tilos ékszert 
vagy más egyéb elektronikus eszközt viselniük, a kamerákat ideértve. 
 
Magyarázat 
Egyértelművé teszi, hogy a játékvezetőknek és a további 'játéktéren tartózkodó' hivatalos 
személyeknek tilos a kamerákat használni vagy viselni.  
 
 

 
6. SZABÁLY – A MÉRKŐZÉS TOVÁBBI HIVATALOS SZEMÉLYEI 
 
 
Módosított (és kiegészített) szöveg 
Mérkőzésekre további hivatalos személyeket (két játékvezető asszisztenst, egy negyedik 
játékvezetőt, két alapvonali játékvezetőt egy tartalék játékvezető asszisztenst, egy videó 
játékvezető asszisztenst (VAR), és legalább egy kisegítő VAR-t (AVAR)) lehet kijelölni.  
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A további hivatalos személyek segítik a játékvezetőt abban, hogy a játékszabályoknak 
megfelelően vezesse a mérkőzést, azonban a végső döntést mindig a játékvezető hozza meg. 
 
A játékvezető, a játékvezető asszisztensek, a negyedik játékvezető, az alapvonali játékvezetők, 
és a tartalék játékvezető asszisztens a 'játéktéren tartózkodó' hivatalos személyek. 
 

A VAR és az AVAR a 'videó' játékvezetők és az IFAB által meghatározott VAR protokollnak 
megfelelően segítik a játékvezetőt. 
 

(…) 
 

A tartalék játékvezető asszisztens kivételével a 'játéktéren tartózkodó' hivatalos személyek 
segítik a játékvezetőt (...)  
 

A 'játéktéren tartózkodó' hivatalos személyek segítik a játékvezetőt a játéktér ellenőrzésében 
(...) 
 

Magyarázat 

• Utalás a VAR rendszer keretein belül dolgozó játékvezetőkre a játékszabályokban. 
• A 'játéktéren' lévő játékvezetők és a 'videó' játékvezetők megkülönböztetése. 

 
 
 

6. SZABÁLY – A MÉRKŐZÉS TOVÁBBI HIVATALOS SZEMÉLYEI 
5. Videó játékvezetők (új rész) 
 
 

Kiegészítés 

• A videó játékvezető asszisztens (VAR) a mérkőzés hivatalos személye, aki a felvétel 
visszajátszásával segíti a játékvezetőt a döntéshozatalban 'egyértelmű és nyilvánvaló hiba' 
vagy gól/nem gól, büntetőrúgás/nem büntetőrúgás, közvetlen piros lap (nem második 
figyelmeztetés) eseteihez kapcsolódó 'figyelmen kívül hagyott súlyos incidens' esetén, illetve 
hibás azonosításkor, amikor a játékvezető a vétkes csapat nem megfelelő játékosát részesíti 
figyelmeztetésben vagy állítja ki. 

 

A kiegészítő videó játékvezető asszisztens (AVAR) olyan játékvezető, aki a VAR-t segíti elsősorban 
azzal, hogy: 
• figyelemmel kíséri a televíziós közvetítést amikor a VAR ellenőrzést vagy felülvizsgálatot 

végez  
• lejegyzi a VAR-hoz köthető incidenseket, valamint bármilyen kommunikációs vagy technikai 

problémát 
• segíti a VAR és a játékvezető közti kommunikációt főleg akkor, amikor a VAR 

ellenőrzést/felülvizsgálatot végez pl.: jelzi a játékvezetőnek, hogy 'állítsa meg a játékot' vagy 
'késleltesse az újraindítást' stb. 

• lejegyzi az ' ellenőrzés' vagy felülvizsgálat miatt 'elvesztegetett' időt 
• tájékoztatja megfelelő személyeket a VAR-hoz köthető döntésekről. 
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Magyarázat 

A 'videó' játékvezetők fő kötelességeinek felvázolása. 
 
 
 
 

7. SZABÁLY - A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA 
2. A félidők közötti szünet 
 

 
Kiegészítés 
 

(…); rövid ivószünet (amely nem haladhatja meg az egy percet) engedélyezett a hosszabbítás 
félidei szünetében. 
 

Magyarázat 

Az ivószünet hossza meg lett határozva/korlátozva lett, hogy az ne váljon hosszadalmas 
edzői (kereskedelmi) szünetté. Ez a megkötés nem vonatkozik az egészségügyi 'hűtési 
szünetekre'. 
 
 
 

7. SZABÁLY - A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA  
3. Az elvesztegetett idő beszámítása 
 
 

Kiegészítés 

A játékvezetőnek félidőnként be kell számítani minden elvesztegetett időt. Ilyen esetek: 

(…) 

• a versenyszabályokban ivás (amely nem haladhatja meg az egy percet) vagy egyéb 
egészségügyi okok miatt engedélyezett szünetek 

• a VAR ellenőrzés és felülvizsgálat miatti késedelem 
 

 
Magyarázat 

Utalás az ivás és a VAR ellenőrzés/felülvizsgálat miatti hozzáadott időre. 
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10. SZABÁLY – A MÉRKŐZÉS KIMENETELÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
3. Büntetőpontról végzett rúgások  
    Eljárás 
 
Kiegészítés 
• A kapus, aki a rúgásokat megelőzően vagy azok alatt nem tudja folytatni a játékot, 

helyettesíthető (...) de a helyettesített kapus nem vesz tovább részt a játékban és nem 
végezhet rúgást.  Amennyiben a kapus már végzett rúgást, a helyettesítő játékos nem 
végezhet rúgást a következő körig. 

 
 
Magyarázat 
Egyértelművé teszi, hogy a kapus helyettesítésekor, ha az már végzett rúgást, a helyettesítő 
játékos abban a 'körben' már nem végezhet rúgást. 
 
 
 

11. SZABÁLY - A LES 
2. Szabálytalanság 
 

 

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  
 

* A labda 'megjátszásának' vagy 'érintésének' első kontaktusa értendő. 
 

Magyarázat 
A lassított felvétel érzékelhető különbséget mutat a labdával történő első és utolsó kontaktus 
között, ezért szükséges a 'megjátszás' pontos pillanatának meghatározása a leshelyzet 
megítélésekor. 
 

 

 

12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
1. Közvetlen szabadrúgás 
 

 

Kiegészítés 

Közvetlen szabadrúgást kell ítélni, ha a játékos a következő szabálytalanságokat követi el: 
(…) 

• megharap vagy leköp ellenfelet valakit 
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• valamilyen tárgyat dob a labdához, ellenfélhez, játékvezetőhöz, vagy kézben tartott 

tárggyal érinti a labdát 
 

 
Törölt szöveg 

A labda kezezése 

• a labda érintése egy kézben lévő tárggyal (ruházat, sípcsontvédő stb.) szabálysértésnek 
számít 

• a labda megdobása egy tárggyal (cipő, sípcsontvédő stb.) szabálysértésnek számít 
 

 

 

Magyarázat 

• Utalás a harapásra (ritka szabálytalanság) mint közvetlen szabadrúgással büntetendő 
cselekedet (ami a kiállítással büntetendő szabálytalanságok felsorolásában is 
szerepel). 

• Valamely tárgy labdához dobása vagy a labda érintése valamilyen kézben tartott 
tárggyal különálló szabálytalanság kategóriáját képezi, és nem része a kezezésnek, így 
a kapus büntethetővé válik, ha ezeket a saját büntetőterületén belül elköveti. 

 

 
 

12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
2. Közvetett szabadrúgás 
 

 

Kiegészített szöveg 

A kapus birtokában akkor tartja a labdát: 
• ha a labda (...) között van, érinti azt keze vagy karja bármely részével, kivéve, ha az 

véletlenül pattan le a kapusról vagy ... (…) 

 
 
 

Magyarázat 

A kapusok néha sikertelenül kísérlik meg elkapni/megtartani/ megállítani vagy 'kivédeni' 
a labdát, de mivel ez 'szándékos' érintés, gyakorlatilag irányították azt, ezért nem vehetik 
fel. Nem ez a szabály szándéka, és nem is tartatják ezt be; a 'véletlenül' kihúzása 
egyértelművé teszi a szabályt. 
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12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
Fegyelmező intézkedés  
Előnyszabály 
 

 

Kiegészített szöveg 

Amennyiben a játékvezető előnyszabályt alkalmaz olyan szabálytalanságnál, ami a játék 
megállítása esetén figyelmeztetéssel/kiállítással jár, az intézkedést akkor kell megtenni, 
amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül. Kivéve amikor, ha a nyilvánvaló 
gólszerzési lehetőség megakadályozása gólt eredményezett miatt a játékost sportszerűtlen 
magatartásért figyelmeztetésben részesítik. 
 

 

 

Magyarázat 

Amennyiben a játékvezető nyilvánvaló gólhelyzet meghiúsítása esetén előnyszabályt 
alkalmaz, és gól születik, az sárga lap, de gyakorlatilag, ha nem születik gól a szabály 
szerint piros lap jár. Ezt sohasem alkalmazzák és nem is tekinthető 'sportszerűnek', mivel 
az előnyszabály alkalmazása azt jelenti, hogy a gólszerzési lehetőség fennmarad; 
következésképp a sárga lap a legsportszerűbb szankció, függetlenül attól, hogy születik-e 
gól. 
 

 

 

12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
3. Fegyelmezési intézkedés  
    Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok 
 
 
Kiegészítés 

A játékost figyelmeztetésben kell részesíteni, ha: 
(…) 

• belép a játékvezetői felülvizsgálati területre (RRA) 
• túlzó mértékben alkalmazza a 'felülvizsgálat' (TV képernyő) jelzést 
 

A csere- vagy lecserélt játékost figyelmeztetésben kell részesíteni, ha: 
(…) 

• belép a játékvezetői felülvizsgálati területre (RRA) 
• túlzó mértékben alkalmazza a 'felülvizsgálat' (TV képernyő) jelzést 
 

Amennyiben két különálló figyelmeztetéssel büntetetendő szabálytalanság történik (szoros 
közelségben egymáshoz) akkor azok két figyelmeztetést vonnak maguk után, például ha egy 
játékos a szükséges engedély nélkül lép a játéktérre és felelőtlen szerelést végez vagy ígéretes 
támadást állít meg testtel/kezezéssel stb. 
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Magyarázat 

• A játékvezetői felülvizsgálati területre (RRA) való belépés vagy a felülvizsgál jelének 
(TV) túlzó használata a figyelmeztetéssel büntetendő szabálytalanságok 
felsorolásába került. 

• Egyértelművé teszi, hogy milyen intézkedést tegyen a játékvezető amennyiben 2 
egyértelműen különálló, de egymáshoz köthető figyelmeztetéssel (sárga lap) 
büntetendő szabálytalanság történik, különösen akkor, ha valaki engedély nélkül 
(pedig szükséges lenne) lép a játéktérre és figyelmeztetéssel büntetendő 
szabálytalanságot hajt végre. Ez az elv a kiállítással büntetendő szabálytalanságokra 
is vonatkozik. 

 

 

12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
3. Fegyelmezési intézkedés  
    Kiállítással járó szabálytalanságok 
 

 

Kiegészítés 

Ki kell állítani és piros lapot kell felmutatni annak a játékosnak, csere- vagy lecserélt 
játékosnak, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét: 
(…) 

• megharap vagy leköp ellenfelet vagy bárkit valakit, 
• a videó szobába (VOR) belép 
 

Magyarázat 

A harapás és a videó szobába belépés, mint kiállítással járó szabálytalanságok szabályba 
foglalása. 
 

 

12. SZABÁLY - SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN 
VISELKEDÉS 
4. A játék újraindítása szabálytalanságokat és sportszerűtlen    
    magatartást követően  
    Kiállítással járó szabálytalanságok 
 

 

Kiegészítés 

Ha, amikor a labda játékban van: 
(…) 

Amennyiben a játéktéren kívül követnek el szabálytalanságot a saját csapat egy játékosa, 
csere-, lecserélt játékosa, vagy egyik csapatvezetője ellen, a játékot a szabálytalanság 
helyéhez legközelebb lévő határolóvonalról, közvetett szabadrúgással kell újraindítani.  
 
Amennyiben egy játékos a kezében tartott tárggyal (cipő, lábszárvédő, stb.) érinti a labdát, 
a játékot közvetlen szabadrúgással (vagy büntetőrúgással kell) újraindítani. 
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Magyarázat 

Egyértelművé teszi: 
• hogyan kell a játékot újrakezdeni, ha egy játékos a játéktéren kívül, saját csapatába 

tartozó személy (csapatvezetőt is ideértve) ellen követ el szabálytalanságot. 
• hogy a labda megütése kézben tartott tárggyal különálló szabálytalanság és nem része 

a kezezésnek; következésképpen a kapus büntethetővé válik, amennyiben ilyen 
cselekedetet hajt végre a saját büntetőterületén belül. 

 

 

 

 

 

 

13. SZABÁLY - SZABADRÚGÁSOK 
1. A szabadrúgások fajtái 
 

 

Kiegészítés 

Amennyiben egy játékos csere-, lecserélt, kiállított játékos, vagy csapatvezető 
szabálytalanságot követ el, közvetlen vagy közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél 
csapat javára. 
 

 

Magyarázat 

A szabály megengedi csere-, lecserélt, és kiállított játékosok, valamint csapatvezetők 
szabadrúgással való büntetését néhány szabálytalanság esetében. 
 

 
 
15. SZABÁLY - A BEDOBÁS 
1. Végrehajtás 
 

 

Kiegészített szöveg 

A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak: 
• arccal a játéktér felé fordulva kell állnia. 
 

Magyarázat 

Egyértelművé teszi, hogy a játékosnak állnia kell a bedobás elvégzésekor, azaz az ülő vagy 
térdelő pozíció nem megengedett. 
 

 


