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SSZZAABBÁÁ LLYYIISSMMEERREETTII  FFEELLMMÉÉRRŐŐ  
Békés Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága 

2010 
 

 
Név:……………………………………………. 
 
 

1. Az a cserejátékos, aki a saját kapuja mögött melegít, belép a játéktérre, és kezével megakadályozza, 
hogy a labda a kapuba kerüljön. Mit tegyen a játékvezető? 

 
A) A játék megállítása után piros lap felmutatásával kiállítja a vétkes játékost. A játék közvetett 

szabadrúgással folytatódik. 
B) A játék megállítása után piros lap felmutatásával kiállítja a vétkes játékost. A játék 

büntetőrúgással folytatódik. 
C) A játék megállítása után piros lap felmutatásával kiállítja a vétkes játékost. A játék labdaejtéssel 

folytatódik. 
 
2. Elő van-e írva, hogy a játékosoknak a mezét be kell tűrniük a rövidnadrágjukba? 

 
A) Igen 
B) Nincs 
C) A versenykiírás határozhat róla 

 
3. Engedélyezett-e ragasztószalag használata az ékszer elfedésére, hogy megelőzze más játékos 

sérülését? 
 
A) Csak a kisméretű gyűrűk esetében 
B) A játékvezető jogköre eldönteni, hogy engedélyezi-e 
C) Nem 

 
4. Milyen ékszert viselhet egy játékos? 

 
A) Semmilyen ékszert sem viselhet 
B) Csak plasztik karszalagot 
C) Ha a meze eltakarja, bármilyet 

 
5. Viselhetnek-e a kapusok melegítő alsót az alapfelszerelésük részeként? 

 
A) Igen 
B) Nem, csak speciális szivacsozott kapusnadrágot 
C) Csak akkor, ha a játékvezető erre engedélyt adott 

 
6. A játékvezető engedheti-e azt a játékost a sérülés ápolása után a játéktérre visszatérni, akinek a 

mezére vér került a sérüléséből? 
 
A) Igen 
B) Nem 
C) Csak akkor, ha a vérfolt nem veszélyezteti más játékosok egészségét 
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7. Van-e olyan eset, amikor a csere végrehajtása után nem kell síppal újraindítani a játékot? 

 
A) Ha a labda játékba hozatalára a cserét végrehajtó csapat jogosult 
B) Csak szabad- és büntetőrúgás alkalmával 
C) Nincs 

 
8. Gól elérésekor általában szükséges-e a síp használata? 

 
A) Nem 
B) Igen, kettőt kell sípolni 
C) Igen, egyszer kell sípolni 

 
9. Mutathat-e fel a játékvezető sárga kártyát egy cserejátékosnak? 

 
A) Nem, közölni kell vele, hogy figyelmeztetve van 
B) Igen 
C) Nem, a kispadról csak elküldeni lehet a fegyelmezetlen játékost 

 
10. Az orvos megsérti az asszisztenst. El lehet őt küldeni a technikai zónából? 

 
A) Nem, az orvos jelenlétére bármikor szükség lehet 
B) Igen, piros kártya felmutatásával 
C) Igen, de csak szóban kell utasítani a kispad elhagyására 

 
11. Az edző a technikai zónában megüti azt az ellenfél játékost, aki az oda beguruló labdáért lépett be. 

Ilyen esetben mutatható fel piros kártya az edzőnek? 
 
A) Igen, mivel durvaságot követett el 
B) Igen, mert játékban aktívan résztvevő játékossal szabálytalankodott 
C) Nem 

 
12. Miközben a labda játékban van az edző meglöki az asszisztenst. Ilyen esetben az asszisztens várjon-

e a közbeavatkozással, amíg a labda játékon kívülre kerül? 
 
A) Ne várjon, hanem azonnal közölje a játékvezetővel, aki elküldi az edzőt. Ha emiatt megállították 

a játékot, akkor labdaejtéssel folytatódik a játék. Az esetet jelenteni kell 
B) Igen, mivel a sportszerűtlenséget a játéktéren kívül követték el 
C) Igen, mivel az edző nem tartozik a játékvezető fegyelmezési jogköre alá 
 

13. Ha a játékvezető asszisztens nem azzal a kezével emeli fel a zászlót, amelyiket az ezt követő 
jelzésnél fog használni, akkor hogyan tegye át a zászlót az egyik kezéből a másikba? 

 
A) A játékvezető asszisztens a feje felett tegye át a zászlóját a másik kezébe 
B) Mindegy, hogy hol teszi át, a lényeg az, hogy minél gyorsabban helyes ítélet szülessen 
C) A játékvezető asszisztens a dereka alatt tegye át a zászlóját a másik kezébe 
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14. Melyik kezével emelje fel a játékvezető asszisztens a zászlót, ha véleménye szerint a támadó csapat 
játékosa szabálytalankodott? 

 
A) Jobb kezével 
B) Bal kezével 
C) Mindegy, hogy melyik kezével 

 
15. A védő csapat játékosa gondatlanul szabálytalankodik ellenfelével a saját büntetőterületén belül. Mit 

tegyen a játékvezető? 
 
A) Figyelmeztesse sárga kártyával és ítéljen büntetőrúgást 
B) A vétkes játékost ki kell állítani a büntetőrúgás megítélése után 
C) A játékvezető ítéljen büntetőrúgást 
 

16. Mit tegyen a játékvezető asszisztens a büntetőrúgás elvégzésekor, ha a kapus látványosan 
előremozdul a labda elrúgása előtt, és nem esett gól? 

 
A) Mutasson zászlajával a büntetőpontra 
B) A játékvezető asszisztens emelje fel a zászlóját 
C) Szabad kezével jelezze, hogy a kapus előremozdult 
 

17. Kell-e jeleznie a játékvezető asszisztensnek a játék újraindításának módját (kirúgás vagy 
szögletrúgás következik), ha a labda a kapu túloldalán keresztezi a kapuvonalat? 

 
A) Nem, csak a hozzá közelebbi oldalon 
B) Csak akkor, ha nem volt egyértelmű, hogy a labda elhagyta a játékteret 
C) Igen, az asszisztensnek a teljes kapuvonalon intenie kell 
 

18. Hogyan kell jeleznie a játékvezető asszisztensnek, hogy egy védőcsapat által elkövetett 
szabálysértés a büntetőterület határának közelében, de büntetőterületen belül történt? 

 
A) A zászló lobogóját fordítsa a kapuvonal felé 
B) Szabad kezével mutasson be a büntetőpont irányába 
C) Látványosan menjen az oldalvonal mentén a szögletzászló felé 
 

19. Egy játékos felelőtlenül buktatja ellenfelét a játéktér közepe táján. Mit tegyen a játékvezető? 
 
A) A közvetlen szabadrúgás megítélése után figyelmeztesse a vétkes játékost 
B) A közvetlen szabadrúgás megítélése után állítsa ki a vétkes játékost 
C) Ítéljen közvetlen szabadrúgást 

 
20. Mit jelent, ha egy játékos túlzott mértékű erőbevetéssel szabálytalankodik ellenfelével szemben? 
 

A) Azt, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja ellenfelére nézve tettének veszélyességét és annak 
következményeit 

B) Messze túllépi a szükséges erőbevetést és sérülésveszélyt okoz 
C) Az ellenfél támadásakor a figyelem és a megfontolás hiányát mutatja 
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21. Mit tegyen a játékvezető, ha két játékos a levegőbe felugorva harcol a labdáért, és az egyik 
felelőtlen mozdulata miatt könyökével eltalálja az ellenfelét? 

 
A) Figyelmeztessen sárga kártyával, és ítéljen közvetlen szabadrúgást 
B) A vétkes játékost ki kell állítani, a játék közvetlen szabadrúgással folytatódik 
C) A közvetlen szabadrúgás megítélése után további fegyelmezésre nincs szükség 

 
22. A büntetőrúgás elvégzése előtt a támadó játékos csapattársa belép a büntetőterületen belülre. De 

nem esik gól, mert a rúgást a kapus szögletre üti. Hogyan folytatódik a játék? 
 
A) A játék a szabálytalanság helyéről megítélt közvetett szabadrúgással folytatódik a védőcsapat 

javára 
B) A játék a szabálytalanság helyéről megítélt közvetett szabadrúgással folytatódik a védőcsapat 

javára. A vétkes játékost figyelmeztetni kell 
C) A játék szögletrúgással folytatódik 

 
23. Egy játékos a saját térfelén 15 méterrel a kapuvonalhoz közelebb végzi el a bedobást attól a helytől, 

ahol a labda elhagyta a játékteret. Mit tegyen a játékvezető? 
 
A) Szakítsa meg a játékot, és a bedobást az ellenfél csapatával ismételtesse meg a megfelelő helyről 
B) Ismételtesse meg ugyanazzal a csapattal a bedobást a helyes helyről 
C) Nem kell közbeavatkozni, mivel ebből nem származott előnye a játékos csapatának 
 

24. Állhat-e egy személy (pl.: edző) a mérkőzés folyamán folyamatosan hosszabb ideig a technikai zóna 
határolóvonalának közelében? 

 
A) Nem, az utasítás adása után azonnal vissza kell térnie a kispadhoz 
B) Igen, de végig korrekt módon kell viselkednie 
C) Nem, az utasítás adása után le kell ülnie a kispadra 

 
25. Engedélyezett-e a játékosok és a technikai személyzet között rádió kommunikációs rendszer 

használata? 
 
A) Igen, de a játékosok testi épségét nem veszélyeztetheti 
B) Igen, de csak nemzetközi mérkőzéseken 
C) Nem engedélyezett 

 


