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Minden nemzeti és konföderációs  
labdarúgó szövetségnek 

 

15-ös számú körlevél 

Zürich, 2019. március 11. 
SEC/2019-C279/bru 

 

Az International Football Association Board (IFAB) 133. Éves 
Közgyűlése (ÉK) - döntések 

Tisztelt Uram/Asszonyom! 

Az IFAB 133. ÉK-e 2019. március 2-án került megrendezésre Aberdeenben a Skót FA elnökének, 
Alan McRae úrnak a vezetésével. Az ÉK fő döntéseinek és megbeszéléseinek részleteit lentebb 
vázoljuk (a 2. oldaltól kezdődően), a közgyűlés jegyzőkönyvei a megfelelő időben a 
www.theifab.com weboldalon lesznek elérhetők. 

Annak érdekében, hogy a változások bevezetése késedelem nélkül megtörténjen, és hogy segítsük 
a játékszabályok más nyelvekre történő lefordítását, az összes változtatás megtalálható angolul a 
csatolt, A labdarúgás játékszabályai 2019/20 – Változtatások és pontosítások című 
dokumentumban, ami a http://www.theifab.com/document/for-football-bodies oldalon is 
hozzáférhető. 

A labdarúgás játékszabályai 2019/20 angol, francia, német és spanyol nyelvű, letölthető változatai 
kevéssel a nyomtatott példányok május/júniusban történő kiosztása előtt lesznek elérhetők. 

Mint általában, A labdarúgás játékszabályai 2019/20-ból öt példányt küldünk minden 
nemzeti/konföderációs labdarúgó szövetségnek, valamint egy-egy példányt minden nemzeti 
labdarúgó szövetség FIFA játékvezetőjének és játékvezető asszisztensének. 

Előrendelést a további példányokra az IFAB webshopján, a http://theifab.com/shop weboldalon 
lehet leadni március 12-től. Ahhoz, hogy a megfelelő számú példányt elkészíthessük, és a jutányos 
3 svájci frankos darabonkénti árat biztosítani tudjuk, a rendeléseket legkésőbb 2019. április 12-
ig kell leadni.* A számlát és a fizetési megbízást a rendelés visszaigazolását követően fogják 
megkapni.  

*Megjegyzés: Határidőn túli megrendelés esetén az előállítási költség emelkedhet, ami magasabb 
példányonkénti árat jelenthet. 
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1. A labdarúgás játékszabályai 2018/19 
Az ÉK örömmel vette tudomásul, hogy A labdarúgás játékszabályai 2018/19 változtatásai kedvező 
fogadtatásra találtak, és külön örömre adott okot az, hogy az elektronikus és kommunikációs 
eszközök használatának engedélyezése a technikai zónában nem okozott jelentős nehézségeket. 
Az IFAB elismerését fejezi ki a csapatvezetőknek a felszerelés megfelelő használatáért és a 4. 
szabály előírásainak tiszteletben tartásáért. 

2. A labdarúgás játékszabályai 2019/20 
A labdarúgás játékszabályai 2019/20 számos változtatása elfogadásra került, melyek a ’játssz 
sportszerűen’ stratégia céljait szolgálják: a játékosok viselkedésének javítását és a tisztelet 
növelését, a játékidő növelését, és a játék sportszerűbbé és vonzóbbá tételét; a változtatások 
pontos szövegezése a csatolt, A labdarúgás játékszabályai 2019/20 – Változtatások és pontosítások 
című dokumentumban található. 

Minden változtatás kötelezővé válik a 2019. június 1 utáni barátságos mérkőzéseken és az 
ezután kezdődő versenyeken; az ezt megelőzően kezdődő versenyek során e változtatások már 
alkalmazhatók, illetve bevezetésük elhalasztható a következő verseny kezdetéig. 

a. Jelenlegi kísérletek 
Az ÉK figyelembe vette azokat, a szabályváltoztatások két éves kísérleti időszaka alatt születetett 
visszajelzéseket, amelyek elősegíthetik a játék képének fejlesztését és/vagy a játékoscsere, 
valamint a kirúgás miatt elvesztegetett idő csökkentését. E kísérletek közül hárommal  
kapcsolatban kerültek elfogadásra szabályváltoztatások: 
• 3. szabály – a lecserélt játékosnak a határolóvonal legközelebbi pontján kell elhagynia a 

játékteret, kivéve ha a játékvezető engedélyezi, hogy a felezővonalnál tegye ezt meg 
gyorsan/azonnal  

• 5. szabály – a játékvezető sárga lapot (SL) vagy piros lapot (PL) mutathat fel a 
sportszerűtlenségben vétkes csapatvezetőnek – A labdarúgás játékszabályai felsorolják a fő 
SL/PL szabálytalanságokat; amennyiben a vétkes nem azonosítható, a technikai zónában 
jelen lévő rangidős edző kapja a SL/PL-t  

• 13. és 16. szabály – a védő csapat javára, a saját büntetőterületükön belül megítélt 
szabadrúgás és kirúgás esetén a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgják és elmozdul; 
kikerült a követelmény, miszerint a labdának el kell hagynia a büntetőterületet, mielőtt 
bármelyik játékos megérintheti 

A büntetőpontról végzett rúgások alternatív, ’AB-BA’-ként is ismert sorrendjével végzett kísérlet 
sikertelen volt, mivel a labdarúgás alapvetően egy egyszerű sport, ezért a hagyományos ’AB-AB’ 
formátum nem kerül megváltoztatásra. 

b. 8. szabály – A játék kezdése és újraindítása: A labdaejtés 
A jelenlegi labdaejtési folyamat nem kielégítő, mert gyakran vezet konfrontációhoz vagy 
’megrendezett’ újraindításhoz, amit sportszerűtlenül használnak ki, például mélyen az ellenfél 
térfelén belülre rúgják ki a labdát bedobásra. 

Az új labdaejtési eljárás ’vita nélküli’ – a labdát egy játékosnak ejtik le, és minden más játékosnak 
legalább 4m távolságban kell elhelyezkednie. A játék ezután ’normál módon’ folytatódik, azaz a 
labdát nem adják vissza az ellenfélnek. 
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Amennyiben a játékot úgy állították meg, hogy a labda vagy az utolsó labdaérintés a 
büntetőterületen belül volt, akkor a labdát a védekező csapat kapusa számára kell leejteni. 
Minden más esetben a labdát az azt utoljára érintő csapat egyik játékosa számára kell leejteni 
azon a helyen, ahol az utolsó labdaérintés történt. 

c. 12. szabály – Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés: A labda kezezése 
A kezezés talán a játékszabályok 'legtisztázatlanabb' területe, és az egyértelműség hiánya sokszor 
okoz zavart, vezet következetlenséghez és vitához. 

A 'szabálytalanságok'-ra és a 'les'-re vonatkozó szabályok javítása a 'szándékról' (mentális) az 
'eredményre' (fizikai) történő hangsúlyáthelyezéssel valósult meg, és hasonló változtatás történt 
a 'nem szándékos' kezezések esetén is. Ezért, bár a 'szándékos' kezezés szabálytalanság marad, a 
játékszabályok mostantól egyértelműbbek annak tekintetében, hogy történt-e szabálytalanság, 
amikor a labda 'véletlenül' érintette a kezet/kart. 

Következésképp, a játékos büntetendő, amikor a labda érinti a kezét/karját, amennyiben: 
• keze/karja a váll magassága felett van (kivéve ha szándékosan játssza meg a labdát), mivel a 

játékos 'kockázatot vállal' azáltal, hogy kezét/karját ebben az általában 'nem természetesnek' 
tekintett helyzetben tartja 

• a játékos teste természetellenes módon lesz nagyobb, ezáltal sportszerűtlen módon képez 
nagyobb akadályt azáltal, hogy keze/karja távol kerül a testétől 

• kézzel/karral szerez gólt (akár véletlenül is) 
• a keze/karja segítségével kerül birtokába/irányítása alá a labda (akár véletlenül is) és gólt 

szerez vagy gólszerzési lehetőséget teremt 

Azonban a fenti esetek kivételével a játékost általában nem kell büntetni, amikor a labda érinti a 
kezét/karját, amennyiben: 
• a labda a saját vagy egy közelben lévő játékos (bármelyik csapatból) testéről pattant le, mivel 

majdnem lehetetlen kivédeni a labdával történő kontaktust 
• a játékos elesik és keze/karja a teste és a talaj közt helyezkedik el támaszként 

d. Egyéb javasolt szabályváltoztatások 
Az ÉK számos egyéb szabályváltoztatást is elfogadott, nevezetesen: 
• Amennyiben egy csapat büntetőrúgást végző játékosa megsérül és kezelésben részesül, a 

játéktéren maradhat, hogy elvégezhesse a büntetőrúgást (5. szabály) 
• A pénzfeldobást nyerő csapat választhat, hogy elvégzi-e a kezdőrúgást (8. szabály) 
• Amennyiben SL/PL-lel büntetendő szabálytalanság történik, és a nem vétkes csapat gyors 

szabadrúgást végez el, ami gólszerzési lehetőséghez vezet, a játékvezető elhalaszthatja az 
SL/PL felmutatását a következő játékmegszakításig (12. szabály) 

• Amennyiben a védekező csapat három vagy annál több játékosból álló 'sorfalat' állít, akkor a 
támadó csapat játékosainak legalább 1m-re kell lenniük a 'sorfaltól' – közvetett szabadrúgást 
kell ítélni, amennyiben beavatkoznak (13. szabály) 

• Büntetőrúgáskor a kapusnak a kapuvonalon (nem előtte vagy mögötte) kell állnia, de a 
rúgáskor elég csak az egyik lábának a kapuvonalon (vagy azzal egy vonalban, ha a láb a 
levegőben van) lennie (14. szabály) 
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e. További kiegészítések és pontosítások 
A labdarúgás játékszabályainak további pontosításai is elfogadásra kerültek, többek között: 
• Többszínű/mintás alsómez viselete engedélyezett, ha az megegyezik a mez ujjával (4. 

szabály) 
• A 'lehűlési szünet' és az 'ivószünet' közötti különbség magyarázata (7. szabály) 
• Amennyiben a kapus megkísérli ’tisztázni’ a labdát bedobásból vagy egyik csapattársa 

szándékos passzából, és a 'tisztázás' sikertelen, akkor a kapus kezezheti a labdát (12. szabály) 
• A 'szabálytalan' gólünneplés (pl.: mez levétele, kerítésre mászás) miatti SL akkor is jár, ha a 

gólt érvénytelenítették (12. szabály) 

3. Jövőbeni fejlesztések 
Az ÉK megtárgyalta a ’játssz sportszerűen’ stratégia további lépéseit, és tájékoztatást kapott a 
játékszabályok mobiltelefonos applikációjáról (iOS-re és Androidra), valamint az online 
Challenge, a játékvezetők és oktatók számára készült új, e-learning eszközről. 

4. Videó játékvezető asszisztensek (VAR-ok) 
Az ÉK megkapta a legfrissebb információkat a VAR-ok világszerte történő alkalmazásáról, beleértve a 
támogatási és engedélyezési programot (IAAP), valamint a VAR-ok sikeres alkalmazását a 2018-as 
oroszországi Világbajnokságon.  

Az ÉK örömmel hozta meg a játékban való részvételt és annak nézését élvezetesebbé tevő, az IFAB 
'játssz sportszerűen' stratégiájának három pilléréhez alkalmazkodó döntéseket. 

Az IFAB rendkívül hálás a labdarúgás összes területéről érkező javaslatokért és támogatásért, 
amelyek lehetővé teszik, hogy A labdarúgás játékszabályai úgy fejlődhessenek, hogy a labdarúgást 
még sportszerűbbé, elérhetőbbé és élvezetesebbé tegyék a grassroots szinttől a nemzetközi 
szintig. Továbbra is folytatjuk világméretű konzultációnkat annak biztosítására, hogy A 
labdarúgás játékszabályai megóvják a játék sportszerűségét és feddhetetlenségét a játéktéren. 

Köszönjük a figyelmét. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, amennyiben bármilyen kérdése, kérése 
van. 

Tisztelettel, 
The IFAB 

 

Lukas Brud 
Titkár 

 

Mellékelve: a fentiek alapján 
cc FIFA 
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