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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága által, kihirdetve 2022. augusztus 27. napján. 

 

1. A lebonyolítás rendje 

(1) A Magyar Vízilabda Szövetség Budapesti Igazgatóságának Versenyfelügyeleti Albizottsága (a 

továbbiakban: BI VB) a 2022/2023. évi Bajnokságainak lebonyolítási rendjéről az alábbiak szerint 

rendelkezik. 

(2) A helyezések eldöntésére a Versenyszabályzat (a továbbiakban: Vsz.) 6. fejezetében foglaltak - a 

jelen szabályzatban foglalt eltérésekkel - irányadók. 

(3) Amennyiben a döntetlen eredményre a bajnokság adott szakaszában nincs lehetőség, a FINA 

vízilabda szabályok WP 11.3 pontjában leírtak szerinti szétlövéssel kell dönteni (5-5 büntetődobás, 

ezután a büntetődobások lövése felváltva mindaddig, ameddig az egyik csapat hibázik és a másik gólt 

lő). 

(4) A bajnoki sorrend megállapítására a Vsz. 341. §-ában foglalt előírások irányadók. 

(5) Az alapszakasz beosztása a Budapesti Területi Igazgatóság 2022/2023. évi Bajnokságai 

Versenykiírásának 3.2. fejezet (1) bekezdése alapján került kialakításra. 

 

1.1. Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 20 

(2) A bajnokság Alapszakaszból és Play Off szakaszból áll. 

(3) A bajnokság első fordulója: 2022.10.02. 

1.1.1. Alapszakasz 

(1) A Bajnokság alapszakasza során a sportszervezetek csapatai egy csoportban, a sorsolás szerinti 

sorrendben és pályaválasztói joggal egyfordulós körmérkőzéses rendszerben mérkőzéseket játszanak 

egymással. A csapatok a sorsolás szerint játszanak hazai pályán rendezőként, vagy idegen pályán 

vendégként (19 forduló - 19 játéknap). 

(2) A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

1.1.2. Rájátszás (Play Off – Final Four) 

(1) Az 1.-4. csapatok az alapszakaszban, a 19 fordulóban kialakult sorrend alapján az 1.-4., 2.-3. 

párosításban helyezett csapatok mérkőzéseket játszanak egymással (2 játéknap) a végső 

helyezésekért:  

1. játéknap: 

alapszakasz 1. helyezett – alapszakasz 4. helyezett 

alapszakasz 2. helyezett – alapszakasz 3. helyezett 

2. játéknap: 

Play Off – Final Four 1. játéknap vesztesei a bajnokság 3. helyezéséért 

Play Off – Final Four 1. játéknap győztesei a bajnokság 1. helyezéséért 
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(2) A helyezések a rájátszás végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(3) Play Off – Final Four mérkőzéseken döntetlen eredmény nem születhet. 

(4) Azon sportszervezet, amely a bajnokság alapszakaszát 1.-4. közötti helyen fejezte be, jogosulttá 

válik a Play Offon való részvételre, amelynek nevezési díja: 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint 

(AAM)/csapat, amelyet az MVLSZ bankszámlájára kell befizetni. A nevezési díj tartalmazza a pálya, az 

orvos, valamint a közreműködők költségeit. 
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1.2. Budapesti Fiú Ifjúsági Bajnokság (2004) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 9 

(2) A sportszervezetek csapatai egy csoportban, játéknaponként egy helyszínen kétfordulós 
körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-
visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással (18 forduló - 18 játéknap). 

(3) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 

(4) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(5) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 

(6) A bajnokság első fordulója: 2022.09.10. 
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1.3. Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2006) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 13 

(2) Csoportbeosztás az alapszakaszban a csapatok bajnokságban használandó neve alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) A Bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll. 

1.3.1. Alapszakasz 

(1) A Bajnokság alapszakasza során az egy csoportba sorolt csapatok fordulónként egy helyszínen, 
egyfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” egy 
mérkőzést játszanak egymással (5 fordulóban 5 játéknap, illetve 7 fordulóban 7 játéknap). 

(2) A bajnokság első fordulója: A csoport: 2022.10.01; B csoport 2022.09.17. 

1.3.2. Rájátszás 

(1) Az „A” csoport 1-6. helyezett csapatai és a „B” csoport 1. helyezett csapata egy csoportban, 
fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 
és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással az 1-7. helyezésekért 
(felsőház) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(2) A „B” csoport 2-7. helyezett csapatai egy csoportban fordulónként egy helyszínen, kétfordulós 
körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-
visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással a 8-13. helyezésekért (alsóház) – 10 fordulóban 10 
játéknap. 

(3) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 

(4) A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

(5) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(6) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 

 
A csoport B csoport 

1 Budapesti Honvéd Sportegyesület Budapesti Honvéd Sportegyesület II 

2 BVSC- Zugló II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft 

3 FTC-Telekom Waterpolo Genesys OSC Újbuda11 (OSC Kft.) 

4 Oázis Sport Club PILISVÖRÖSVÁR SERDÜLŐ 

5 Genesys OSC Újbuda (OSC) Vasas Sport Club 

6 YBL I. Városgazda Utánpótlás Akadémia 

7  YBL II. 
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1.4. Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2008) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 12 

(2) A sportszervezetek csapatai egy csoportban, játéknaponként egy helyszínen kétfordulós 
körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-
visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással (22 forduló - 22 játéknap). 

(3) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 

(4) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(5) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 

(6) A bajnokság első fordulója: 2022.09.10. 
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1.5. Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2009) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 19 

(2) Csoportbeosztás az alapszakaszban a csapatok bajnokságban használandó neve alapján: 

 
A csoport B csoport C csoport 

1 Budapesti Honvéd Sportegyesület ASI -VASAS BVSC- Zugló II 

2 
BVSC- Zugló 

FTC-Telekom Waterpolo - FTC-Telekom 

leány 
MATE-GEAC-MSA 

3 FTC-Telekom Waterpolo - FTC-Telekom PannErgy-MVLC-Miskolc Pilisvörösvár 2009 

4 KSI SE Genesys OSC Újbuda (OSC VSE) Sportliget SE 

5 Genesys OSC Újbuda11 (OSC Kft.) UVSE Vízilabda Sportegyesület II. Vágta Multisport Club 

6 UVSE Vízilabda Sportegyesület I. Váci Vízilabda Se Városgazda Utánpótlás Akadémia 

7   YBL WPC 

(3) A Bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll. 

1.5.1. Alapszakasz 

(1) A Bajnokság alapszakasza során az egy csoportba sorolt csapatok fordulónként egy helyszínen, 
egyfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” egy 
mérkőzést játszanak egymással (5 fordulóban 5 játéknap, illetve 7 fordulóban 7 játéknap). 

(2) A bajnokság első fordulója: 2022.09.17. 

1.5.2. Rájátszás 

(1) Az „A” csoport 1-5. helyezett csapatai és a „B” csoport 1. helyezett csapata egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 

és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással az 1-6. helyezésekért 

(felsőház) – 10 fordulóban 10 játéknap. 

(2) Az „A” csoport 6. helyezett csapata és a „B” csoport 2.-6. helyezett csapatai egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 

és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással az 7-12. helyezésekért 

(középső ház) – 10 fordulóban 10 játéknap. 

(3) Az „C” csoport csapatai egy csoportban, fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses 

rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket 

játszanak egymással a 13.-19. helyezésekért (alsóház ház) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(4) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 

(5) A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

(6) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(7) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 
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1.6. Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2010) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 32 

(2) Csoportbeosztás az alapszakaszban a csapatok bajnokságban használandó neve alapján: 

 
A csoport 

B csoport C csoport 
 

D csoport 

1 BVSC-Zugló ASI-VASAS Aquaworm Waterpolo 2010 Budafóka XXII. SE. 

2 Tigra-Zf-Eger Budapesti Honvéd Sportegyesület Budapesti Honvéd Sportegyesület II BVSC-Zugló II 

3 
KSI SE FTC-Telekom Waterpolo  

II. Kerületi Sport és Szabadidősport 

Nonprofit Kft 

KIS-PINGVIN SE 

4 PannErgy-MVLC Miskolc KSI SE II. III.Kerületi TVE KÓPÉ ÚVSE 

5 Genesys OSC Újbuda Oázis Sport Club Genesys OSC Újbuda 2 MATE-GEAC-MSA 

6 
Pécsi Sportiskola 

Százhalombattai Vízilabda 

Sportegyesület 
Polo Academy Sport Club 

Pilisvörösvár 2010 

7 UVSE Vízilabda 

Sportegyesület I 
Szolnoki Dózsa Váci Vízilabda Se 

Vágta MSC 

8 YBL I. UVSE Vízilabda Sportegyesület II. YBL II. Városgazda Utánpótlás Akadémia 

(3) A Bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll. 

1.6.1. Alapszakasz 

(1) A Bajnokság alapszakasza során az egy csoportba sorolt csapatok fordulónként egy helyszínen, 
egyfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” egy 
mérkőzést játszanak egymással (7 fordulóban 7 játéknap). 

(2) A bajnokság első fordulója: 2022.09.10. 

1.6.2. Rájátszás 

(1) Az „A” csoport 1.-6. helyezett csapatai és a „B” csoport 1.-2. helyezett csapatai egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 

és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással az 1-8. helyezésekért 

(Rájátszás A csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(2) Az „A” csoport 7.-8. helyezett csapatai, a „B” csoport 3.-6. helyezett és a „C” csoport 1.-2. helyezett 

csapatai egy csoportban, fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a 

sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak 

egymással a 9-16. helyezésekért (Rájátszás B csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(3) A „B” csoport 7.-8. helyezett csapatai, a „C” csoport 3.-6. helyezett és a „D” csoport 1.-2. helyezett 

csapatai egy csoportban, fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a 

sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak 

egymással a 17-24. helyezésekért (Rájátszás C csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap 

(4) A „C” csoport 7.-8. helyezett csapatai és a „D” csoport 3.-8. helyezett csapatai egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 
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és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással a 25.-32. helyezésekért 

(Rájátszás D csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(4) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 

(5) A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

(6) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(7) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 
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1.7. Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2011) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 28 

(2) Csoportbeosztás az alapszakaszban a csapatok bajnokságban használandó neve alapján: 

 
A csoport 

B csoport C csoport 
 

D csoport 

1 FTC-Telekom Waterpolo Budafóka XXII. SE. ASI-VASAS III.Kerületi TVE 

2 KSI SE Budapesti Honvéd Sportegyesület Budapesti Honvéd Sportegyesület II KIS-PINGVIN SE 

3 Pécsi Sportiskola BVSC-Zugló KÓPÉ ÚVSE MATE-GEAC-MSA 

4 Semmelweis Egyetem 

Sport Klub 
Ceglédi VSE KSI SE II. 

Genesys OSC Újbuda 2 

5 Tatabányai VSE Tigra-Zf-Eger Oázis Sport Club Sportsziget SE 

6 Új-Hullám SE I. Kecskeméti Sportiskola Új-Hullám SE II. VUK Kistarcsa 

7 UVSE Vízilabda 

Sportegyesület 
Genesys OSC Újbuda UVSE Vízilabda Sportegyesület II. 

Városgazda Utánpótlás Akadémia 

(3) A Bajnokság alapszakaszból és rájátszásból áll. 

1.7.1. Alapszakasz 

(1) A Bajnokság alapszakasza során az egy csoportba sorolt csapatok fordulónként egy helyszínen, 
egyfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” egy 
mérkőzést játszanak egymással (7 fordulóban 7 játéknap). 

(2) A bajnokság első fordulója: 2022.09.17. 

1.7.2. Rájátszás 

(1) Az „A” csoport 1.-5. helyezett csapatai és a „B” csoport 1.-2. helyezett csapatai egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 

és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással az 1-7. helyezésekért 

(Rájátszás A csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(2) Az „A” csoport 6.-7. helyezett csapatai, a „B” csoport 3.-5. helyezett és a „C” csoport 1.-2. helyezett 

csapatai egy csoportban, fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a 

sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak 

egymással a 8-14. helyezésekért (Rájátszás B csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(3) A „B” csoport 6.-7. helyezett csapatai, a „C” csoport 3.-5. helyezett és a „D” csoport 1.-2. helyezett 

csapatai egy csoportban, fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a 

sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak 

egymással a 15-21. helyezésekért (Rájátszás C csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap 

(4) A „C” csoport 6.-7. helyezett csapatai és a „D” csoport 3.-7. helyezett csapatai egy csoportban, 

fordulónként egy helyszínen kétfordulós körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben 

és „pályaválasztói joggal” (oda-visszavágó) mérkőzéseket játszanak egymással a 22.-28. helyezésekért 

(Rájátszás D csop.) – 14 fordulóban 14 játéknap. 

(4) A „pályaválasztói jog” a második körben felcserélődik. 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága által, kihirdetve 2022. augusztus 27. napján. 

(5) A csapatok az alapszakasz mérkőzésein szerzett pontjaikat nem viszik magukkal. 

(6) A bajnokság helyezései a második kör végén kialakult sorrend alapján kerülnek megállapításra. 

(7) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága által, kihirdetve 2022. augusztus 27. napján. 

 

1.8. Budapesti Baby I. Bajnokság (2012) 

(1) A Bajnokságba nevezett csapatok száma: 17 

(2) A Bajnokság alapszakaszból áll. 

(3) A sportszervezetek csapatai egy csoportban, játéknaponként egy helyszínen egyfordulós 
körmérkőzéses rendszerben, a sorsolás szerinti sorrendben és „pályaválasztói joggal” mérkőzéseket 
játszanak egymással (17 forduló - 17 játéknap). 

(4) A bajnokság végén helyezés nincs. Eredmény számolása, így annak digitális jegyzőkönyvben 
történő vezetése, illetve az eredményjelzőn való közlése szigorúan tilos. A mérkőzéseket minden 
esetben 0-0 eredménnyel kell igazolni. 

(5) A fordulók rendezőjét a VB jelöli ki. 

(6) A bajnokság első fordulója: 2022.09.24. 
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