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Szabályváltozások 2018 
Érvényes 2018. október 1-jétől 

Az alábbi megfogalmazások a szabályváltozások elveit tartalmazzák, de szóról szóra nem egyeznek meg a 
2018 augusztusától elérhető Hivatalos kosárlabda játékszabályok szövegezésével. 

Terminológiai egységesítés az angol nyelvben – 
Period helyett Quarter, Extra period helyett Overtime használata  

Változás oka: 
A terminológia egységesítése világszerte, így minden érintett ugyanazt használja. 

Új szövegezés: 
Az angol szabálykönyvben mindenhol: 

a) A Period (játékrész) helyett a Quarter (negyed). 
b) Extra Period helyett Overtime (hosszabbítás) használata. 

4. § Egyéb felszerelések (4.4) 

Változás oka: 
A legkisebb mértékűre csökkenjen a játékosok által viselt egyéb felszerelésekre vonatkozó korlátozás anélkül, hogy 
az a mérkőzés kialakított arculatát befolyásolja.  

Új szabály: 
Bármilyen egyéb felszerelés* csapatonként azonos egyszínű kell legyen **. 

• *= Kompressziós kar- és lábvédők, fejvédő, kar- és csuklószorítók. 
• **=A csapat minden egyéb felszerelésének* azonos egyszínűnek kell lennie. 

17. § Bedobás (17.2.8) 

Változás oka: 
A bedobás közbeni szabálysértések és a bedobás késleltetésének elkerülése a 
mérkőzés utolsó 2 percében.  

Új szabály: 
17.2.8 Amikor a negyedik negyedben vagy bármely hosszabbításban a mérkőzés-

óra 2:00 percet vagy kevesebbet mutat, a védő játékos semmilyen test-
részével nem nyúlhat át a pálya vonalán azért, hogy zavarja a bedobást. A 
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játékvezetőnek megelőző karjelzést kell alkalmaznia figyelmeztetésként a bedobás végrehajtása előtt. 
Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a játékos szabálysértést követ el, technikai hibát kell ítélni ellene. 

24. § Labdavezetés (24.1.1) 

Változás oka: 
A még látványosabb játék lehetőségének megteremtése, és a mérkőzésen előforduló valós helyzetekhez igazítás.  

Új szabály: 
Labdavezetésnek nevezzük, amikor a játékos a birtokában lévő élő labdát úgy hozza mozgásba, hogy azt leüti, 
gurítja, illetve a talajra dobja. 
Törlésre kerül a szabályokból: „vagy szándékosan a palánkra dobja”  

29. § 24 másodperc 

Változás oka: 
Lerövidíteni a támadó csapat kosárradobásra rendelkezésre álló idejét, ha már a támadó térfélen van. Több lehe-
tőséget teremteni a mezőnyből való kosárradobásra a mérkőzés folyamán.  

Új szabály: 
29.2.3 A támadóórát vissza kell ugrasztani, ha a játékvezető hibát vagy szabálysértést ítél a labdabirtokló 

csapat ellen. 
Ebben a helyzetben a korábbi labdabirtokló csapat ellenfele lesz bedobásra jogosult. Ekkor: 

• Ha a bedobást a védőtérfélen kell elvégezni, a támadóidőt 24 másodpercre kell állítani. 
• Ha a bedobást a támadó térfélen kell elvégezni, a támadóidőt 14 másodpercre kell állítani. 

29.2.4 Amikor a negyedik negyedben vagy bármely hosszabbításban a mérkőzésóra 2:00 percet vagy keves-
ebbet mutat azután, hogy időkérést engedélyeztek annak a csapatnak a részére, amelyik labdabirtok-
lásra jogosult a saját védőtérfeléről, akkor a bedobásra jogosult csapat edzője dönthet arról, hogy az azt 
követő bedobást a támadó térfélen, a jegyzőasztallal szembeni oldalon, a bedobóvonaltól vagy a csapat 
védő térfelén szeretnék végrehajtani. 
Ha a bedobást a támadó térfélen, a jegyzőasztallal szembeni oldalon, a bedobóvonaltól hajtják végre, 
akkor a támadó órát az alábbiak szerint kell visszaugrasztani: 

• Ha 14 vagy több másodpercet mutat a támadó óra, amikor a mérkőzésóra megállt, akkor 14 má-
sodpercre kell visszaugrasztani a támadóidőt.  

• Ha 13 vagy kevesebb másodpercet mutat a támadó óra, abban a pillanatban, amikor a mérkő-
zésóra megállt, akkor nem kell visszaugrasztani a támadó órát, az időmérést onnan kell folytatni, 
ahol a támadó óra megállt. 

Ha a bedobást a csapat védőtérfélen hajtják végre, akkor a támadóidőt 24 másodpercre kell vissza-
ugrasztani vagy az időmérést onnan kell folytatni, ahol a támadó óra megállt, ahogyan azt a szabályok 
kimondják. 



3/5 
 

 
www.kosarsport.hu          | www.hunbasket.hu

35. § Kettőshiba 

Változás oka: 
Egyszerűsíteni a személyi hiba alapelveit abban az esetben, amikor két ellenfél játékos megközelítőleg azonos 
időben követett el személyi hibát egymás ellen.  

Új szabály: 
35.1.1 Kettős hiba akkor következik be, amikor két ellenfél játékos megközelítőleg azonos időben követel 

személyi hibát egymás ellen.  
35.1.2 Ahhoz, hogy két hibát kettős hibának lehessen minősíteni az alábbi feltételek fennállása szükséges:  

• Mindkét hiba játékos által elkövetett hiba.  
• Mindkét hiba fizikai érintkezéssel jár.  
• Mindkét hiba a két ellenfél játékos között, egymás ellen történt.  
• Mindkét hibának ugyanaz a büntetése.  

36. § Technikai hiba 

Változás oka:  
A dupla büntetés elkerülése technikai hiba ítélet után, és az egyensúly biztosítása a labdát birtokló és nem birtokló 
csapat számára. 

Új szabály: 
Ha technikai hibát ítélnek, 1 büntetőt kell dobatni. A büntetődobást követően a labdát annak a csapatnak kell adni, 
amelyik a labdát birtokolta vagy jogosult volt arra, amikor a technikai hiba történt. 

39. § Verekedés 

Változás oka:  
Különbözőképpen büntetni a csapatpad személyeit, akik elhagyják a csapatpad területét verekedéskor, aszerint, 
hogy aktívan részt vesznek-e a verekedésben, vagy sem. 

Javasolt új szabály: 
Bármelyik csapatpadon helyet foglaló személyt, miután elhagyja a csapatpad területét és aktívan részt vesz egy 
verekedésben, a vonatkozó szabályok szerint ki kell állítani (kizáró hiba – D-foul). 

46. § Első játékvezető: kötelességek és hatáskörök/Videóbíró 

Változás oka:  
Három új esetet lehet visszanézni a videóbíró segítségével. 

Javasolt új megfogalmazás a szabályhoz: 
46.12 A mérkőzés utolsó 2:00 percében:  

egy labda- vagy kosárakadályozás helyesen lett-e megítélve. 
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Bármikor a mérkőzés folyamán: 
• miután egy mezőnyből sikertelen dobást végző játékoson elkövetett hibát ítéltek, 2 vagy 3 bün-

tetődobást kell-e ítélni.  
• Személyi-, sportszerűtlen vagy kizáró hiba esetében teljesülnek-e az ítélethez szükséges 

kritériumok, vagy kell-e azt fel- vagy leminősíteni.  

50. § A támadó óra kezelője: kötelességei 

Változás oka:  
Amikor a labda beszorul a palánk és a gyűrű közé, azt úgy kell tekinteni, hogy a labda érintette a gyűrűt, hogy 
összhangban legyen a többi hasonló szabállyal. 

Új szabály: 
Az élő labda beszorul a gyűrű és a palánk közé – kivéve büntetődobások között és kivéve, ha labdabirtoklás jár a 
büntetődobás után – feldobáshelyzet alakul ki. Mivel a labda érintette a gyűrűt, 14 vagy 24 másodpercre kell 
állítani a támadóidőt. 

Bedobás sportszerűtlen vagy kizáró hiba után 

Változás oka:  
A játék gyorsítása, lehetőséget adni több labdabirtoklásra, és ezáltal több kosár szerzésére. Megszüntetni a közép-
vonali bedobásokból fakadó bonyolult helyzeteket. 

Módosított szabály: 
• Minden bedobást, ami egy sportszerűtlen vagy kizáró hiba következménye, a csapat támadó 

térfelén lévő bedobóvonaltól kell elvégezni.  
• Minden bedobást, ami egy verekedés után következik, a csapat támadótérfelén lévő bedobóvonal-

tól kell elvégezni.  
• Mindegyik esetben a támadó órát 14 másodpercre kell állítani.  

A negyedeket kezdő bedobásokat (kivéve az első negyedet) beleértve a hosszabbítás(oka)t is, továbbra is a közép-
vonalnál kell elvégezni, mivel ezek nem egy szabályszegés utáni büntetés részei.  

B Jegyzőkönyv 

Változás oka:  
Annak egyértelművé tétele, hogy egy edző elleni technikai hiba esetén mikor kell 1 vagy 2 büntetődobást ítélni. 

Új szabály: 
38.2.4 A bütetődobások számát az alábbiak szerint kell meghatározni: 

… 

• Ha az edzőnek egy segédedző, cserejátékos, kipontozódott játékos vagy egy csapatkísérő 
kizárása miatt kell technikai hibát beírni, beleértve a csapatpad területének elhagyását verekedés 
miatt: 2 büntetődobás. 
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D A csapatok helyezése 

A változás oka: 
Egy új versenyforma kialakítása a világbajnoki selejtezők miatt. 

Új szabály: 
A D.3 fejezet több olyan példát/esetet részletez, hogy amikor egy csapat másodszor is feladással veszít el mér-
kőzést a csoportmérkőzések során. Ekkor is minden csapatnak minden csoportban azonos lejátszott mérkőzés 
számmal kell rendelkeznie. 

Kosárlabda felszerelések/Támadó óra 

A változás oka: 
Olyan támadó óra alkalmazása, melynek két oldalán is van kijelzője, hogy minden mérkőzésen részt vevőnek látható 
legyen. 

Új szabály: 
1-es szintű bajnokságban a támadóóra 3 vagy 4 oldalán rendelkezzen kijelzővel palánkonként, vagy egy palánkon 
két támadóóra mindegyike kétoldali kijelzővel legyen úgy elhelyezve (a 2-as és 3-as szintű bajnokságokban 
javasolt), hogy minden játékban érintettnek, beleértve a nézőket is, jól látható legyen. 

• Felszerelhető a kerületén elhelyezett kijelzővel (nem kötelező), ami pirosan felgyullad, de csak akkor, amikor 
a mérkőzésóra jelez a negyedek vagy hosszabbítások végén. 

• Felszerelhető a tetején vízszintesen elhelyezett kijelzővel (nem kötelező), ami sárgán felgyullad, de csak 
akkor, amikor a támadó óra jelez. Ezt a fényt közvetlenül a mérkőzésóra számára felszerelt piros fény alatt 
kell elhelyezni.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült a FIBA 2018. június 16-án közzétett anyaga alapján. 
Lektorálta: Hartyáni Zsolt és Lugossy Norbert. 
Köszönjük Esztergályos Róbertnek a fordításhoz nyújtott segítségét. 


