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A labdarúgás játékszabályai 2019/20 - fontos értelmezési útmutató 
  
Tisztelt Uram és Hölgyem! 

 
Számos kérést követően az IFAB Vezetői Testülete a Labdarúgás játékszabályai 2019/20 

kiadvánnyal kapcsolatban a következő értelmezéseket, útmutatásokat és emlékeztetőket fogadta el. 

Az IFAB Igazgatói Testülete szeretné megragadni az alkalmat, hogy hangsúlyozza azt a fontos 

elvárást, amelyet a FIFA Alapszabályai is magukba foglalnak, hogy a játékszabályokat az IFAB és a 

FIFA értelmezését figyelembe véve tartsuk tiszteletben. 

 

3. szabály – A játékosok 

 

A játékoscsere folyamatának megváltoztatásával a lecserélendő játékosnak a határoló vonal hozzá 

eső legközelebbi pontján kell elhagyni a játékteret. Ezt szigorúan be kell tartatni, kivéve, ha 

egyértelmű, a testi épséget érintő kockázatok merülnek fel, illetve a játékvezető engedélyt ad a 

játékosnak arra, hogy a játékteret a felezővonalnál gyorsan hagyja el. Amennyiben a játékos nem 

így tesz, figyelmeztetésben kell részesíteni (sárga lap). 

 

8. szabály - A játék kezdete és újraindítása 

 
A labda kizárólag a labdaejtés alkalmával érintkezik a játékvezetővel (vagy a mérkőzés egyéb hivatalos 

személyével) úgy, hogy 'játékban marad'. Amennyiben a labda játékon kívülre kerül, azt úgy kell 

újraindítani, mintha nem érintkezett volna a játékvezetővel. 

 

10. szabály – A mérkőzés kimenetelének meghatározása 

 

2019 júniusában a FIFA (2019-es Női Világbajnokság) és a CONMEBOL (Copa América, Copa 

Libertadores and Copa Sudamericana) különleges könnyítést kaptak. Azokban az esetekben,  
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amikor VAR-t alkalmaztak, és a büntetőpontról végzett rúgások során a kapus a rúgás 

megismétlését okozó szabálytalanságot követett el, nem kellett őt figyelmeztetésben részesíteni 

(sárga lap). 

 

Ez a könnyítés most már kiterjesztésre kerül minden VAR-t alkalmazó versenyre, ahol élni 

szeretnének ezzel, azonban csak a büntetőpontról végzett rúgások esetére; ez nem vonatkozik a 

'rendes' játékidőben elvégzendő büntetőrúgásokra. Abban az esetben, ha a büntetőpontról végzett 

rúgások során a kapus sorozatosan szabályt szeg, a játékvezető köteles ezért, illetve sportszerűtlen 

magatartásért a vétkest figyelmeztetésben részesíteni (sárga lap). 

 

12. szabály - Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés 

 

Mostantól a játékvezetőknek kötelességük sárga vagy piros lapot felmutatniuk a 

csapatvezetőknek a 12. szabályban foglalt szabálytalanságok esetén. Különös figyelmet kell 

fordítani arra, hogy piros lapot mutassunk fel abban az esetben, ideértve a félidőt és mérkőzés 

végét, ha egy csapatvezető azért lép a játéktérre, hogy kérdőre vonja a játékvezetőt. 
 

14. szabály - A büntetőrúgás 
 

A kapusok nagyobb mozgási szabadsághoz jutottak a büntetőrúgások (ideértve a büntetőpontról 

végzett rúgásokat is) folyamatának egyik fontos változtatásával, miszerint csak egy lábbal kell 

érinteniük a kapuvonalat a büntetőrúgás elvégzésekor, ahelyett, hogy mindkét 

lábbal/teljesen/részben tennék ezt. Ehhez kapcsolódik az további 'szabadság' hogy a lábnak nem 

kell érintenie a kapuvonalat, lehet felette is. 

 

Ennek a nagyobb szabadságnak a birtokában elvárjuk, hogy a kapusok tartsák tiszteletben a 

játékszabályokat. A játékvezetők pedig biztosítsák, hogy amennyiben a kapus a rúgást 

megelőzően előre lép, és kivédi a büntetőrúgást, azt újra elvégezzék. Amennyiben a rúgás a kapu 

mellé megy, vagy a labda visszapattan a kapufá(k)ról és/vagy a keresztlécről, a játékvezető a 

játékszabályok szellemének megfelelően nem rendeli el, hogy a rúgást újra elvégezzek, kivéve, ha 

az előre lépés egyértelműen befolyásolta a rúgó játékost. Ez továbbra is vonatkozik azokra a  

mérkőzésekre, ahol a VAR-t alkalmazzák, és annak 'ellenőriznie' kell minden a kapus és /vagy a 

rúgó játékos által elkövetett szabálytalanságot. 
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Videó játékvezető asszisztens (VAR) protokoll 

 

A VAR -t csakis a gól/nem gól, büntetőrúgás/nem büntetőrúgás, azonnali piros lap megítélése, 

vagy sárga illetve piros laphoz kapcsolódó hibás azonosításhoz köthető 'egyértelmű és 

nyilvánvaló hibák' és 'figyelmen kívül hagyott súlyos incidensek' (amikor a játékvezetők nem 

látták mi történt) esetén lehet alkalmazni. 

 

Az az elv, hogy a játéktéren hozott döntés mindaddig érvényben marad amíg 'egyértelmű és 

nyilvánvaló hibának' nem minősül minden felülvizsgálható döntésre vonatkozik, és a döntés 

csak akkor változtatható, ha az 'egyértelműen hibás'. Tényszerű döntések esetén (pl.: a 

szabálytalanság helye, játékosok elhelyezkedése leshelyzetben, kapus szabálytalansága büntető 

vagy büntetőpontról végzett rúgás alatt, labda játékban/játékon kívül stb.) a VAR köteles a 

játékvezetőt tájékoztatni, amennyiben a visszajátszás egyértelműen bizonyítja a hibát. Ha a 

visszajátszás nem bizonyítja azt (a kamera helyzete/látószöge miatt, vagy nehézséget okoz 

annak a pillanatnak a meghatározás amikor a labda játékba került stb.) a VAR nem avatkozik 

közbe. 

A protokoll nem teszi lehetővé, hogy a játékvezető 'felülvizsgálja' az incidenst, amennyiben az 

eredeti játéktéren hozott döntés nem 'egyértelmű és nyilvánvaló hiba'; a 'felülvizsgálat' nem 

használható 'második lehetőségként' egy incidens megtekintésére vagy egy olyan döntés 

megerősítésére illetve'eladására' amely nem volt egyértelműen hibás. 

 

Reméljük, hogy ez az értelmezési útmutató segíti a Labdarúgás játékszabályai 2019/20 

alkalmazását, és kérjük Önöket, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassák a játékvzeteőket, 

résztvevőket, és a médiát. 
 

Amennyiben további felvilágosítás szükséges, kérjük az alábbi címre küldjenek e-mailt: 
lawenquiries@theifab.com 

 
Tisztelettel,  
The IFAB  

 
 

Lukas Brud 
 

Titkár 
 
               cc:           FIFA 


