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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Bajnokságok kiírója 

A Magyar Vízilabda Szövetség Budapesti Területi Igazgatósága. 

1.2. A Bajnokságok szervezője 

A bajnokságokat a Magyar Vízilabda Szövetség Budapesti Területi Igazgatóságának Versenyfelügyeleti 
Albizottsága (a továbbiakban: BI VB) szervezi, irányítja és ellenőrzi. A Versenykiírástól (a 
továbbiakban: Vk.) való esetleges eltérések tárgyában a Magyar Vízilabda Szövetség 
Versenyfelügyeleti Bizottságának jóváhagyásával a Budapesti Területi Igazgatóság Területi Igazgatója 
dönt, döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs. 

A Budapesti Területi Igazgatóság hivatalos elérhetősége: ig.budapest@waterpolo.hu 

1.3. A Bajnokságok célja 

A bajnokságok célja a bajnoki címek és helyezések eldöntése, a sportág utánpótlás fejlődését szolgáló 
széleskörű bázis szakmai támogatása, minél több játéklehetőség biztosítása elsősorban a nem első 
osztályú budapesti és Pest megyei felnőtt és utánpótlás korú játékosokból álló csapatok részére. 

A játékosok fejlődésének elősegítése, a versenyeztetés folyamatosságának költségtakarékos 
biztosítása, a vízilabdasport általános népszerűsítése, a MVLSZ versenyrendszerében résztvevő 
sportszervezetek közvetlen és közvetett támogatása. 

1.4. A Bajnokságok típusa 

Valamennyi bajnokság a sportolók jogállása szempontjából a sportról szóló 2004. évi I. törvény 31. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti amatőr bajnokság. 

A Vsz.  196§ (6) bekezdés d. pontja szerint az Budapesti Területi Utánpótlás Vízilabda Bajnokság 
felkészítő bajnokságnak minősül. 

1.5. A Bajnokságok elnevezése 

Budapesti Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokság 
Budapesti Ifjúsági Fiú Bajnokság (2002) 
Budapesti Serdülő Fiú Bajnokság (2004) 
Budapesti Szívós István Gyermek I. Fiú Bajnokság (2006) 
Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2007) 
Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2008) 
Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2009) 
Budapesti Baby I. Bajnokság (2010) 
Budapesti Baby II. Bajnokság (2011) 
Budapesti Felnőtt Női Bajnokság 
Budapesti Ifjúsági Leány Bajnokság (2002) 
Budapesti Serdülő Leány Bajnokság (2004) 
Budapesti Gyermek I. Leány Bajnokság (2006) 
Budapesti Sipos Edit Gyermek II. Leány Bajnokság (2007) 

A Bajnokságban részt vevő sportszervezetek kötelesek a Versenykiírásban meghatározott hivatalos 
elnevezést használni minden médiamegjelenésük során. 
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1.6. Alkalmazandó szabályok 

A Bajnokságok mérkőzéseire a jelen szabályzatban foglaltak, az MVLSZ Versenyszabályzata (a 
továbbiakban: Vsz.), valamint a FINA vízilabda szabályok – a Vsz-ben meghatározott azon 
eltérésekkel, melyek alkalmazását jelen versenyforma nem zárja ki – érvényesek. 

2. A Bajnokság résztvevői, nevezés 

2.1. Részvételi jogosultság 

A mérkőzéssorozaton részt vehet bármely MVLSZ tagsági viszonnyal rendelkező sportszervezet. 

Azon sportszervezet, amely csapatával területi bajnokságban kíván indulni, a székhelye szerint 
illetékes Területi Igazgatóság által szervezett bajnokságba jogosult a nevezését benyújtani. (Vsz. 104. 
§) 
A sportszervezet más területi bajnokságba csak akkor nevezhet, ha 2020. augusztus 20-ig az 
Utánpótlás Bizottságnak benyújtott ez irányú írásos kérelmét az Up. Bizottság jóváhagyja. 
Amennyiben a területileg honos bajnokságból a nevezés elfogadás után visszalépteti a csapatát vagy 

a kiállás megtagadása, levonulás miatt kizárásra kerül, akkor az érintett korosztályban a másik 

Területi Igazgatóság irányítása alá tartozó versenyrendszerből is kizárásra kerül. 

2.2. Nevezés 

(1) A nevezni kívánó sportszervezeteknek teljesíteniük kell az MVLSZ Vsz. 3.2 fejezetében található, a 
nevezésekre vonatkozó előírásait. 

(2) A nevezéseket a Magyar Vízilabda Szövetség Ügyviteli Rendszerében (MVLSZ ÜVR) kell 
végrehajtani, amely az MVLSZ honlapjáról (www.mvlsz.hu) érhető el. Amelyik egyesületnek még 
nincs ÜVR belépési kódja, vagy problémája van a nevezéssel, forduljon a Versenyiroda referenséhez 
az alábbi elérhetőségeken: 

 email: versenyiroda@waterpolo.hu; 

 telefon (hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig): +36 1 349 23 57/13 mellék; 

 személyesen az MVLSZ Székházában: hétfőtől csütörtökig 9-14 óráig 

(3) A 2019/2020. évi bajnoki szezon során lebonyolított bármely bajnokságból visszalépett vagy kizárt 
sportszervezetnek a nevezési díjjal együtt óvadékot kell befizetnie. A nevezéssel a csapatok vállalják, 
hogy esetleges visszalépésük vagy kizárásuk esetén az addig lejátszott mérkőzéseik rendezési és 
esetleges utazási, valamint versenybírói költségeit az érintett csapatoknak visszafizetik. 

(4) Amennyiben egy, a Budapesti Területi Igazgatóság bajnokságaiban induló sportszervezet bármely 
csapata visszalép vagy sportfegyelmi eljárás eredményeképpen vagy bármely más okból kizárják a 
bajnokságból, úgy az a sportszervezet a következő bajnoki idényben köteles a nevezési díj mellett 
egyidejűleg 100.000,- Ft (azaz Egyszázezer forint) AAM óvadékot befizetni az MVLSZ-nek a nevezési 
határidő lejártáig. Az ily módon befizetett óvadékot a befizető sportszervezet csak abban az esetben 
kaphatja vissza, amennyiben a Budapesti Területi Igazgatóság bajnokságaiban induló összes csapata a 
szabályzatoknak megfelelően végigjátszotta a bajnokságot. Ezen befizetési kötelezettség 
teljesítésének a hiányában a BI VB az érintett sportszervezet csapatait nem sorsolhatja be a 
résztvevők közé. Abban az esetben, ha az érintett sportszervezet csapata a bajnokságot a szabályok 
szerint rendben végigjátszotta, az óvadék összegét az MVLSZ a bajnokságok lezárta után 
maradéktalanul visszafizeti. 
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2.3. Játékosok szereplésének feltételei 

(1) A Bajnokságokban azon sportolók vehetnek részt, akik a Vsz. 189. § (1) bekezdésében 
meghatározott általános játékjogosultsággal rendelkeznek. 

(2) A mérkőzéseken csak a Vsz. 189. § (2) bekezdése szerint teljes játékjogosultsággal rendelkező 
sportolók léphetnek pályára. 

(3) A versenyengedélyekre vonatkozó általános szabályokat, az igénylés feltételeit és eljárási 
szabályait a Vsz. előírásai rendezik. 

(4) A játékosok kizárólag a javukra megkötött, sporttevékenységükre kiterjedő biztosítás megléte 
esetén szerepelhetnek a Bajnokságokban. 

(5) Sportvállalkozás és/vagy alapítvány esetén az amatőr, vagy hivatásos szerződés megkötése 
kötelező, az MVLSZ versenyengedély csak a szerződés bemutatása estén igényelhető. A szerződésre 
egyebekben a Vsz. 231. §-a irányadó. 

(6) A Férfi, Női, Ifjúsági, Serdülő, Gyermek I., II., III., IV. és Baby I., II. Bajnokságokban szereplő 

játékosok életkorára a Vsz. 15 § (2) és (3) bekezdése irányadó. 

Férfi:  férfi/fiú sportolók 

Ifjúsági fiú:   2002. évben, vagy később született fiú és leány sportolók 

Serdülő fiú:   2004. évben, vagy később született fiú és leány sportolók (+1 év) 

Gyermek I. fiú:  2006. évben vagy később született fiú és leány sportolók (+1 év) 

Gyermek II. fiú:  2007. évben vagy később született fiú és leány sportolók (+1 év) 

Gyermek III. fiú:  2008. évben vagy később született fiú és leány sportolók (+1 év) 

Gyermek IV. fiú:  2009. évben vagy később született fiú és leány sportolók 

Baby I.  2010. évben vagy később született fiú és leány sportolók 

Baby II.  2011. évben vagy később született fiú és leány sportolók 

Női:  női/leány sportolók 

Ifjúsági leány:   2002. évben, vagy később született leány sportolók 

Serdülő leány:   2004. évben, vagy később született leány sportolók 

Gyermek I. leány:  2006. évben vagy később született leány sportolók 

Gyermek II. leány: 2007. évben vagy később született leány sportolók 
 

(7) A Bajnokságokban 8. életévét be nem töltött sportoló nem szerepeltethető. 

(8) Amennyiben egy sportszervezet azonos korosztályban több csapatot is indít, úgy egy játékos 
kizárólag abban a csapatban szerepelhet, ahol először pályára lépett. A csoportkör után lehetőség 
van arra, hogy a játékoslistákon feltüntetett 3-3 játékos helyet cseréljen a két csapaton belül. Ha egy 
játékos nem abban a csapatban játszik, amelyikben nevezve volt, az jogosulatlan játékosnak minősül 
és a Vsz. vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. 

(9) Amennyiben egy sportszervezet több csapatot is indít egyazon bajnokságban, abban az esetben a 
játékosok név szerinti listáját (név, MVLSZ szám, születési dátum) csapatonként, a Vk. 2. sz. 
mellékletének - A lap, B-lap hiánytalan és pontos kitöltésével legkésőbb az első mérkőzés előtt 8 
nappal írásban a BI VB részére el kell juttatnia az ig.budapest@waterpolo.hu hivatalos e-mail címre. 

(10) SPECIÁLIS KETTŐS JÁTÉKENGEDÉLYEK 

mailto:ig.budapest@waterpolo.hu
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A bajnokságokban az MVLSZ Versenyszabályzata és minden egyéb érvényes szabályzatai az 

irányadóak. 

A Budapesti Területi Igazgatóság által kiírt bajnokságokban egy játékos egy bajnoki idényben (2020. 

szeptember 1. – 2021. június 21.) csak egy sportszervezetben szerepelhet, kivéve az MVLSZ Vsz. 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően leigazolt és az itteni, alábbi két pontban (a. és b.) felsorolt 

feltételeknek megfelelő játékosokat, illetve, ha nem él a köztes átigazolás lehetőségével. 

Köztes átigazolás: az alapszakasz utolsó fordulóját követő 7 naptári napon belül lehetséges. Ez 

bajnokságonként eltérhet. 

Amennyiben egy játékos érvényes engedély nélkül több csapatban is szerepel, úgy szereplése 

jogosulatlannak minősül, mely eljárás lefolytatására első fokon a BI VB rendelkezik hatáskörrel. 

A Budapesti Területi Igazgatóság bajnokságaiban lehetősége van a játékosoknak két különleges 

kettős igazolású játékengedély alapján két különböző sportszervezetben is szerepelniük bajnoki 

mérkőzéseken az alábbi feltételekkel: 

a) Felnőtt 35+ 

A Felnőtt Férfi Bajnokságban szerepelhetnek kettős igazolású játékosként az OBI/B-ben és/vagy OBII-
ben szereplő, a bajnokság megkezdése előtt a 35. életévüket már betöltött és egy másik 
sportszervezet leigazolt játékosaként nyilvántartott játékosok, egy másik, a Budapesti Területi 
Igazgatóság felnőtt bajnokságában szereplő sportszervezet csapatában. 
Egy sportszervezet maximum három 35+ kettős igazolású játékost szerepeltethet a bajnokságban 
azzal, hogy minden más tekintetben ezen kettős igazolásoknak meg kell felelniük az MVLSZ Vsz. 
valamint a Versenykiírás vonatkozó pontjainak. 
Ezen három játékosnak nem kell azonos sportszervezet játékosának lennie az anyaegyesület 

tekintetében. 

b) Felkészítő Bajnokság – Vendégjátékos 

Az MVLSZ Vsz. 4.2 - Sportszervezetek együttműködésének esetei (kettős játékengedély) – fejeztét, 

valamint a 257-260. §-át alkalmazva a Budapesti Területi Igazgatóság utánpótlás bajnokságaiban (a 

serdülő korosztályig bezárólag, tehát az Ifjúsági Bajnokságban már nem) a sportszervezetek 

szabályosan leigazolt játékosainak lehetősége van a bajnokság során egy másik sportszervezet 

csapatában is szerepelnie a következő feltételekkel: 

 Az érintett játékosoknak meg kell szerezniük az MVLSZ által kiállított kettős játékengedélyt, és 

rendelkezniük kell érvényes MVLSZ kártyával. 

 Az ilyen jellegű játékengedélyek jóváhagyása a BI VB kizárólagos hatásköre. 
 A vendégjátékosok erre irányuló kérelmét az MVLSZ Kettős játékengedély kérelem 

nyomtatványán, annak minden pontját hiánytalanul és pontosan kitöltve és mindkét érintett 
sportszervezet szabályos aláírásával ellátva kell papír alapon benyújtaniuk a BI VB-hez. 

 A BI VB jóváhagyása nélkül, pusztán a kitöltött nyomtatvány alapján nem adható ki ezen kettős 
játékengedély. 

 Ezen Vk. 4. sz. mellékletét (Vendégjátékosok listája) hiánytalanul és pontosan kitöltve ezzel egy 

időben a BI VB részére el kell juttatni az ig.budapest@waterpolo.hu hivatalos e-mail címre. 

mailto:ig.budapest@waterpolo.hu
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 Vendégjátékosok szerepeltetésére irányuló megállapodás csak és kizárólag két sportszervezet 

között jöhet létre (tehát egy sportszervezet, mint jogi személy, csak és kizárólag egy és csak egy 

másik sportszervezettel köthet ilyen jellegű megállapodást). 

 Egy sportszervezet korosztályonként legfeljebb 3-3 vendégjátékost szerepeltethet a csapatában 

(fiú sportolók esetében csak és kizárólag a játékos saját korosztályában játszhat, leány sportolók 

csak abban a bajnokságban és csapatban játszhatnak, ahová számára a játékengedélyt 

megkérték) a bajnokság során azzal, hogy ugyanakkor a vendégjátékosok száma egy 

sportszervezeten belül nem haladhatja meg az összesen 6 főt. Tehát a két sportszervezet által 

közösen benyújtott vendégjátékos kérelmek száma nem haladhatja meg az összesen hatot. 

 A vendégjátékosok szerepeltetésére vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje 2020. 

szeptember 3., illetve amennyiben az érintett sportszervezetek addig nem éltek ezzel a 

lehetőséggel, 2020. január 4. és 11. között, azzal, hogy a kérelem mellékleteként be kell 

nyújtaniuk az érintett játékosok pontos név szerinti listáját is (név, születési dátum, MVLSZ 

kártyaszám) feltűntetve azon a fogadó sportszervezet nevét is. 

 A vendégjátékosok játékengedélyének visszavonására indokolt esetben az MVLSZ VB vagy a BI 

VB jogosult, indoklással ellátott határozat alapján. 

 Az átadó sportszervezet indoklás nélkül, de csak és kizárólag írásban kérheti a két sportszervezet 

közötti megállapodás felfüggesztését, a játékengedély vagy játékengedélyek visszavonását, akár 

egy-egy játékosra, akár a teljes megállapodásban felsorolt összes játékosra vonatkozóan. 

 Sportfegyelmi eljárás alatt álló vendégjátékos értelemszerűen egyik sportszervezetben sem 

szerepelhet az eltiltás ideje alatt. 

Köztes átigazolás: az alapszakasz utolsó fordulóját követő 7 naptári napon belül lehetséges. Ez 

bajnokságonként eltérhet. 

Amennyiben egy játékos érvényes engedély nélkül több csapatban is szerepel, úgy szereplése 

jogosulatlannak minősül, mely eljárás lefolytatására első fokon a BI VB rendelkezik hatáskörrel. 

2.4. Nevezési határidő 

2020. augusztus 24. 

2.5. Nevezési díj 

(1) A nevezési díj összege valamennyi utánpótlás bajnokságban: 380.000,- Ft, azaz 
Háromszáznyolcvanezer Forint (AAM). A nevezési díj 50 %-át az MVLSZ magára vállalja.  
  A nevezési díjat a sportszervezet két részletben köteles megfizetni, az alábbi bontás szerint: 
a) első részlet: a nevezési díj 50 %-nak megfelelő összeget a nevezési határidő utolsó napjáig; 
b) második részlet: a nevezési díj 50 %-nak megfelelő összeget 2021. január 31. napjáig. 
 
Felnőtt bajnokságban: 440.000,- Ft, azaz Négyszáznegyvenezer Forint (AAM). A nevezési díj 50 %-át 
az MVLSZ magára vállalja.  
A nevezési díjat a sportszervezet két részletben köteles megfizetni, az alábbi bontás szerint: 
a) első részlet: a nevezési díj 50 %-nak megfelelő összeget a nevezési határidő utolsó napjáig; 
b) második részlet: a nevezési díj 50 %-nak megfelelő összeget 2021. január 31. napáig. 
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(2) A sportszervezet a nevezési díj saját számlájáról történő megfizetésekor a „Közlemény” rovatban 
köteles feltüntetni, hogy a befizetett összeg melyik Területi Igazgatóság mely korosztályú csapat 
nevezési díjára vonatkozik (pl.: „Bp.Ig. Gyermek IV. – Nevezési díj”), ennek hiányában a befizetés nem 
azonosítható. A befizetés tényét befizetési bizonylattal igazolnia kell. 

(3) Azon sportszervezet, amely a nevezési díj befizetési határidejét elmulasztja, nem vehet részt a 
bajnokságban. Amennyiben a mulasztást a sportszervezet a bajnoki szezon közben követi el, úgy az 
érintett csapatot a VB kizárhatja az adott versenyrendszerből. 

(4) A nevezési díjat a Magyar Vízilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11991102-02110349 számú 
számlájára átutalással kell megfizetni a nevezési határidő utolsó napjáig. 

(5) A nevezési díj I. részletéről a Magyar Vízilabda Szövetség pénzügyi osztálya a nevezési határidő 
napjával – mint teljesítési időponttal - számlát állít ki, az ezt követő részlet fizetési határideje az (1) b 
pontban meghatározott dátum, teljesítési időpontja pedig 2021. január 31. 

(6) A nevezési díj tartalmazza a bajnoki mérkőzéseken közreműködő játékvezetők és versenybírók 
minden költségét. 

2.6. Versenyigazolvány (MVLSZ kártya) díja 

(1) A versenyigazolvány érvényességi ideje felnőtt korosztályú sportoló esetében a következő 
átigazolás, de maximum 5 év; utánpótlás korosztályú sportoló esetében a következő átigazolás, de 
maximum 3 év. 

(2) A versenyigazolvány díja az elsődleges versenyengedély díjába beszámításra kerül. Ez nem 
vonatkozik a versenyigazolvány elvesztése esetén fizetendő pótdíjra. 

(3) Csoportos igénylés esetén: 2.500,- Ft + ÁFA/fő, azaz Kettőezerötszáz Forint + általános forgalmi 

adó/fő 

(4) Egyedi igénylés, elveszett kártya pótlása: 5.000,- Ft + ÁFA/fő, azaz Ötezer Forint + általános 

forgalmi adó/fő 

2.7. Versenyengedély díja 

(1) Hazai sportolók esetén az elsődleges versenyengedély díja: 2.500,- Ft + ÁFA/fő, azaz 

Kettőezerötszáz Forint + általános forgalmi adó/fő 

 (2) A versenyengedélyek kiadására a Vsz. 224. § rendelkezési az irányadóak. 

3. A Bajnokságok lebonyolítása 

3.1. Sorsolás 

(1) A sorsolás időpontja: 2020. augusztus 26. 10:00 

(2) A sorsolás helyszíne: MVLSZ székház tanácsterme 

(3) A BI VB a nevezett csapatok pályaválasztói jogának sorrendjét valamennyi bajnokságban 
vaksorsolással határozza meg. 
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3.2. Lebonyolítás tervezett rendje 

(1) A bajnokságok lebonyolítási rendjét és pontos menetét a nevező csapatok száma alapján, a 
sorsolás után a BI VB jelöli ki és határozza meg, legkésőbb 4 napon belül. (Főszabály szerint - a 
legalacsonyabb korosztályt leszámítva - az azonos szintű bajnokságban elért eredmények alapján 
sorsolja csoportokba a nevező csapatokat a BI VB. Újonnan nevező sportszervezet csapatát a BI VB a 
leggyengébb csoportba sorolja. A nevező sportszervezetek edzői javaslatot tehetnek Vk. 3. sz. 
melléklet (Sportszervezeti vezetői/edzői javaslat a bajnokságban történő csoportbeosztásra) 
hiánytalan és pontos kitöltésével csapatuk csoportbeosztására a játékerősségük szerint. A mellékletet 
a BI VB részére az ig.budapest@waterpolo.hu hivatalos e-mail címre kell eljuttatni augusztus 24-ig. 

(2) Azokban a bajnokságokban, ahol a nevezők száma eléri vagy meghaladja a 14-et, a BI VB a 
csapatokat két, esetleg három csoportba sorolja, oly módon, hogy figyelembe veszi az előző 
bajnokságban elért eredményeiket, helyezéseiket, illetve az edzői javaslatot. 

(3) A helyezések eldöntésére a Vsz. 6. fejezetében foglaltak - a jelen szabályzatban foglalt 

eltérésekkel - irányadók. 

(4) Az alapszakasz végeztével a csoportok utolsó három helyezett csapata a rájátszást a gyengébb 

csoportban, míg a gyengébb csoport első három helyezett csapata az erősebb csoportban 

folytathatja a bajnokságot. 

(5) Azokban a bajnokságokban, ahol az alapszakasz után alsó- és felsőházban folytatódnak a rájátszás 

mérkőzései, azon sportszervezeteknek, amelyeknek több csapata is indult, csak az egyik csapata 

juthat be a felsőházi rájátszásba. Abban az esetben, ha a több csapatot nevező sportszervezetnek 

több csapata is felsőházba jutó helyezést ér el, úgy a felsőházba jutás és rájátszásban való részvétel 

joga a bajnoki táblázatban őt követő sportszervezet csapatát illeti. 

(6) A Gyarmati Dezső Felnőtt Férfi Bajnokságban a nevezés lezárását követően a nevezők számától és 
a lebonyolítás rendjétől függően a BI VB eldönti, hogy a bajnokság végén lesz-e végső rájátszás. 
Az esetleges végső rájátszás helyszínét, időpontját, programját és lebonyolítási rendjét szintén a BI 
VB a későbbiek során, a teljes bajnokság lebonyolítási rendjének meghatározása után jelöli ki, ahol 
természetesen a mérkőzések helyét és időpontját módosítani nem lehet, annak pontos időpontjait a 
BI VB jelöli ki. 
A végső rájátszás utolsó mérkőzését követi az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás, amelyen az 

érintett csapatoknak kötelező a részvétel. Amennyiben az érmes helyezést elért csapatok közül 

valamelyik csapat tagjai nem vesznek részt teljes létszámban (a mérkőzés előtt a rajtlistán leadott 

létszámmal) az ünnepélyes eredményhirdetésen és díjátadáson, úgy az a csapat - a Vsz. 444. § 

szerinti büntetés alkalmazása mellett - nem jogosult az érmek és a különdíjak átvételére. 

(7) Az adott bajnokság megnyerése nem jogosít más, magasabb osztályban vagy bajnokságban való 

indulásra, részvételre. 

(8) A bajnokságok lebonyolítási rendjét (alapszakasz, rájátszás) a BI VB külön, a jelen Vk. kiegészítő 

mellékleteként az MVLSZ honlapján teszi közzé. A BI VB a lebonyolítás tervezett rendjétől a 

nevezések számának függvényében eltérhet. 

(9) A BI VB kizárólag minimum 4 csapat nevezése esetén szervezi meg az adott bajnokságot. 

3.3. Játéknapok 

(1) A bajnokság 2020. szeptember 1. napjától 2021. június 21. napjáig tart. 

mailto:ig.budapest@waterpolo.hu
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(2) A BI VB a játéknapokat a sorsoláskor teszi közzé. 

(3) Szükség esetén a BI VB további játéknapok kijelöléséről intézkedik. 

3.4. Országos Playoff 

(1) A Gyermek III. és IV. bajnokágokban a területi bajnokságok lezárultával országos playoff kerül 

megrendezésre. A playoff lebonyolítási rendszerét, annak menetét, a költségek viselését az 

Utánpótlás Bizottság döntése után a BI VB fogja közzé tenni ezen Versenykiírás kiegészítő 

mellékleteként. A sportszervezetek a nevezésük leadásával vállalják, hogy ha az adott korosztályos 

csapatuk olyan helyen (1-2.) fejezik be a bajnokságot, amely jogosítja a playoffon való részvételre, 

akkor kötelezően vállalják az azon való részvételt. 

(2) Az országos playoff nevezési díja 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint (AAM), amelyet az MVLSZ 

bankszámlájára kell befizetni. 

4. Egyes mérkőzések szabályai 

4.1. Rendezési szabályok 

(1) A Budapesti Területi Igazgatóság által rendezett bajnoki mérkőzéseket Budapesten, vagy Pest 
megyében az adott időpontban érvényben lévő járványügyi előírások szigorú figyelembevételével 
kell megrendezni és lejátszani. 

(2) A rendező sportszervezet köteles a FINA szabályoknak (WP 1.1–WP 2.3-ig) megfelelő pályát a 
megfelelő felszereltséggel biztosítani. Eltérés esetén mérkőzés csak a BI VB egyedi engedélye alapján 
rendezhető. A pálya felszereltségére vonatkozó előírásokat a Versenykiírás 1. számú melléklete 
tartalmazza. Amennyiben a medence mérete lehetővé teszi, alkalmazható az ún. „repülőcsere” a 
felnőtt korosztályban. 

(3) A felnőtt férfi és női bajnokságban a pálya hossza 25-30 méter (alapvonalak között 25,6-30,6 
méter), az ifjúsági fiú és serdülő fiú bajnokságokban a pálya hossza a gólvonalak között 30 méter 
(alapvonalak között 30,6 méter), a szélessége a két oldalzáró kötél között 20 méter. A fiú gyermek I., 
II., III. IV., valamint leány ifjúsági, serdülő, gyermek I. és II. bajnokságokban a pálya hossza a 
gólvonalak között 25 méter (alapvonalak között 25,6 méter), a szélessége a két oldalzáró kötél között 
20 méter. A BI VB kivételes esetben engedélyt adhat a jelen ponttól való eltérésre, amennyiben az 
uszoda adottságai nem teszik lehetővé a szabályszerű pálya felállítását. 

(4) A rendező sportszervezet három darab - bajnokságonként eltérő - méretű, egyforma, azonos 
márkájú és színű labdáról köteles gondoskodni a mérkőzés teljes tartamára. 

(5) A mérkőzések játéknapja szombat (up.) és vasárnap (felnőtt), ettől eltérni csak kivételes esetben 
(nemzetközi-, vis major, stb.), a BI VB külön engedélye alapján lehet. A mérkőzés kiírt időpontja előtti 
21. naptól eljárási díj megfizetése terheli a módosítási kérelmet. 

(6) A mérkőzések időpontjának megváltoztatására az MVLSZ Versenyszabályzat 3.5.5. fejezete 
alapján a mérkőzést megelőző 22. napig van lehetőség díjmentesen. 21 napon belül a mérkőzés 
időpontjának megváltoztatása díjköteles, a díj mértéke 21-7 nap között 30.000,- Ft (azaz Harmincezer 
Forint) (AAM), 7 napon belüli változtatás esetén pedig annak duplája. 21 napon belül benyújtott 
kérelem esetén az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni. Az 
időpontváltoztatásra irányuló kérelem benyújtására legkésőbb az adott mérkőzést megelőző kedd 
12:00 óráig van lehetőség a BI VB felé, a határidőn túl benyújtott kérelmeket a BI VB elutasítja. 
Elutasított kérelem esetén a sportszervezet az eredeti időpontban köteles lejátszani a mérkőzést. 
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(7) Az itt nem részletezett pontokban a Vsz. 3.5. fejezetében (A rendezés általános szabályai) és a Vsz. 
17. fejezetében (Mérkőzés általános helyszínének, időpontjának megváltoztatására irányuló eljárás) 
foglaltak irányadók. 

4.2. Csapatokra vonatkozó előírások 

(1) Egy csapatban 17 játékos szerepelhet a mérkőzésen. Az 1-es sapkaszámú játékos csak kapusként 
léphet pályára, mezőnyjátékosként való szereplése 1-estől eltérő sapkaszámban jogosulatlan 
játékosnak minősül. A leadott rajtlistán 1-es sapkaszámú játékost kötelező nevezni. 

4.3. Speciális szabályok 

(1) Az edző csapata irányítása során nem használhat sértő kifejezéseket saját játékosaival sem, ha ezt 
teszi, a játékvezető köteles a megfelelő szankciót alkalmazni. 

(2) A Vsz-ben szereplő korlátozások - mely szerint az edző nem jogosult mérkőzés ellenőrének 
észrevételt tenni (csak a vezető) - nem vonatkozik az utánpótlás bajnokságokra akkor, ha a kispadon 
csak az edző tartózkodik. Akár azért, mert a jegyzőkönyvben nem került más vezető beírásra, de 
akkor is, ha a beírt vezető a piros lappal a kispadról elküldésre került. Ez esetekben az edző kettős 
(edző-vezető) funkciót lát el. 

A Baby Bajnokságokra vonatkozó szabályok: 

 A pálya mérete 20 méter hosszú, szélessége 14 méter. 

 A játékidő 4 x 8 perc futóóra. Támadóidő nincs. Az órát a játékvezető utasítására az alábbi 
esetekben állíthatják meg: időkérés, sérülés, kikéri a labdát, egyéb esetben, ha úgy dönt.  

 A kapu mérete 2,15m x 0,75m (kis kapu). 

 A korosztály 3-as méretű labdával játszik. 

 A csapat 5 mezőnyjátékosból és 1 kapusból áll. 

 A mérkőzésen a csapatnak minimum 12 fővel kell rendelkeznie. Ha valamely csapat 
kevesebb, mint 12 játékossal érkezik a mérkőzésre, a mérkőzés lejátszható, de ki nem állás 
esete miatt a sportszervezet ellen a BI VB eljárást indít. 

 A sorcsere szabály – A kezdőcsapatnak, amelynek az első negyedben kötelezően végig 
szerepelnie kell, az 1, 2, 3, 4, 5, 6 sapkákat kell viselniük. A második negyedben az edzőnek 
kötelező sorcserét végrehajtania, beleértve a kapust is. A második sornak kötelezően a 7, 8, 
9, 10, 11 + valamely piros színű sapkát (de nem 1-es) kell viseljenek és a második negyedben 
végig szerepelniük kell. A második negyedben védő kapust a mérkőzés előtt a rajtlistán be 
kell jelölni. A harmadik és negyedik negyedben az edző tetszőlegesen cserélheti játékosait. A 
kapuscserét az edzőnek kötelessége jelezni. A játékvezető az edzőt kötelezheti a sorcsere 
szabály alkalmazására. 

 A mérkőzés 1. és 2. negyedében cserélni és időt kérni nem lehet. A kipontozódott vagy 
cserével kiállított játékosok helyett másik játékost nem lehet becserélni, tehát a negyed 
végéig a csapatnak emberhátrányban kell játszania. 

 A mérkőzés 3. és 4. negyedében a csapatoknak negyedenként egy (1) időkérési lehetőségük 
van. 

 A 3. és 4. negyedben cserélni a következő esetekben lehet: 
o Játék közben a visszatérési területen keresztül WP 5.6 alapján, gól után is csak ilyen 

módon engedélyezett a csere. 
o Kiállított (vagy kipontozódott) játékos lecserélése a visszatérési területen. 
o Időkérés vagy a negyedek közti szünet alatt. 

 A mérkőzés teljes időtartama alatt nem lehet zónázni. Zóna alkalmazása esetén a zónázó 
játékost kiállítással bünteti a játékvezető. Nem számít zónázásnak, ha a faultot elkövető 
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játékos visszalép a center elé (hogy a szabaddobást ne lehessen a centernek azonnal 
bejátszani), de a labda eldobása után a védőnek vissza kell mennie az emberére (nem 
maradhat a center előtt). 

 A kapuszónát (amikor a kapus jön ki és esetleg elviszi a labdát a center előtt) nem kell 
büntetni, az engedélyezett. 

 A kupában tilos a labdát félpályán túlról (a támadó csapat saját térfeléről) beadni centerbe. 
Ellenkező esetben az ellenfél javára szabaddobást kell ítélni. 

 A center legfeljebb 5 mp-t tartózkodhat a center pozícióban labda nélkül. (A center pozíció: a 
két kapufa és a 4 méteres határolta terület.) Az 5 mp leteltével ki kell úsznia a center 
pozícióból, ezután visszatérhet a pozícióba, vagy más játékos is beúszhat. Ha a centerjátékos 
labdát kap, akkor az 5 mp újraindul. Az 5 mp-t a játékvezető felemelt kezén visszaszámolva 
mutatja attól a pillanattól kezdve, hogy a játékos elfoglalja a center pozíciót. Amennyiben a 
játékos 5 mp elteltével nem úszik ki a pozícióból, vagy nem kap labdát, az ellenfél javára 
szabaddobást kell ítélni. 

 A korosztály mérkőzésein a hat méteren túli szabaddobást nem lehet kapura dobni, le kell 
passzolni. Ellenkező esetben az ellenfél javára szabaddobást kell ítélni. 

 A sarokdobást nem lehet kapura lőni, le kell passzolni. Ellenkező esetben az ellenfél javára 
szabaddobást kell ítélni. 

 A védekező játékos által a mezőnyben az ellenfél játékosával szemben elkövetett 
mindennemű egyszerű, kiállítási és büntető hibákat a játékvezető egyöntetűen kiállítással 
bünteti. 

 Az alábbi szabálytalanságok elkövetése esetén azonban továbbra is a FINA szabályok alapján 
kell eljárni: 

o Játék közben elkövetett brutalitás (4 perces kiállítás + büntető) (WP 22.14) 
o Játékmegszakítás alatt elkövetett brutalitás (4 perces kiállítás) (WP 22.14) 
o Tiszteletlenség, rosszhiszemű játék (cserés kiállítás) (WP 22.13) 
o Kiállított játékos elhagyja a medencét, mielőtt a visszatérési területre úszna 

(cserés kiállítás) (WP 22.2) 
o Kiállított játékos szabálytalan visszatérése a játéktérre (kiállítás, ha támadó 

vagy kiállítás és büntető, ha védekező) (WP 22.16) 
o Büntetődobás elvégzését zavarni (cserés kiállítás + újra büntető) (WP 22.17) 
o Kiállított játékos játékba avatkozik (büntető) (WP 22.20, WP 23.4) 
o Egy játékos a kaput lehúzza, elmozdítja (büntető (WP 23.2.a) 
o Védekező játékos két kézzel blokkol 6 méteren belül (büntető) (WP 23.2.b) 
o Védekező játékos ököllel blokkol egy lövést (büntető) (WP 23.2.c) 
o Védekező játékos víz alá viszi a labdát 6 méteren belül, gólt akadályoz meg 

(büntető) (WP 23.2.d) 
o Védekező játékos teljesen lehúzza a kaput (cserés kiállítás + büntető) (WP 

23.5) 
o Illegális játékos (cserés kiállítás és büntető) (WP 23.6) 
o Labdát nem birtokló csapat edzője időkérést jelez (büntető) (WP 23.7) 
o Játék késleltetése (büntető) (WP 23.8) 
o A büntetődobást négy (4) méterről kell elvégezni. 

 A kiállított játékos a kijelölt visszatérési területre való kiúszás után külön engedély nélkül 
azonnal visszatérhet a játéktérre. 

 Négy (4) személyi hiba esetén a játékost ki kell zárni a mérkőzés hátralévő részéből. 

 Brutalitás esetén a kiállítás ideje 4 perc. Ezalatt a csapatnak emberhátrányban kell játszania. 
Eredmény számolása, így annak jegyzőkönyvbe vezetése és eredményjelzőn való közlése szigorúan 
tilos. A mérkőzéseket minden esetben 0-0 eredménnyel kell igazolni. Ennek megfelelően a bajnokság 
végén helyezés sincs 
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(3) A fiú, leány serdülő bajnokság mérkőzéseinek I. negyedében nem lehet zónázni (serdülőben a II. 
III. és a IV. negyedben a csapatok szabadon választják meg a taktikát). 
A fiú gyermek I., valamint a leány gyermek I., II. bajnokság mérkőzéseinek I. és II. negyedében nem 
lehet zónázni (a III. és IV. negyedben a csapatok szabadon választják meg a taktikát). 
A fiú gyermek II., III. IV. bajnokság mérkőzésein végig szoros emberfogást kell alkalmazni. 
A kötelező szoros fogás az oldalra átsegítés tilalmát is jelenti. Fault után át lehet segíteni oldalra, de ha 
a faultot kapó játékos máshová passzol, a védekező játékosnak ismét szorosan kell fognia a támadó 
játékost. A zóna alkalmazása esetén a zónázó játékost kiállítással bünteti a játékvezető. 
Nem számít zónázásnak, ha a kapus helyezkedik a center elé, valamint, ha a faultot elkövető játékos 
visszalép a center elé (hogy a szabaddobást ne lehessen a centernek azonnal bejátszani), de a labda 
eldobása után a védőnek vissza kell mennie az emberére (nem maradhat a center előtt). Center 
pozíciónak számít a két kapufa és a 4 méteres határolta terület. 

(4) A gyermek IV. és Baby korosztályban félpályán túlról nem lehet bedobni a labdát centerbe, egy 
fault után ki kell menni centerből, ha a másik játékos faultot kap centerben, akkor utána visszamehet. 
Center pozíciónak számít a két kapufa és a 4 méteres határolta terület. 

(5) A fiú serdülő, gyermek I., II., III., IV., valamint a leány serdülő és gyermek I., II. bajnokság 
mérkőzésein, ha a támadó csapat legalább kettő vagy több játékosa nem akar felmenni támadni, a 
játékvezető passzív játék címén elveheti a labdát, és a védekező csapat javára kell szabaddobást 
ítélni. 

(6) A fiú gyermek II., III., valamint leány gyermek II. bajnokságban a 6 méteren (gyermek IV-ben 4 
méteren) túli szabaddobást nem lehet kapura lőni, le kell passzolni. 

(7) A fiú serdülő, gyermek I., II., III., bajnokságok csapataiban a leány sportolók életkora 1 évvel 
haladhatja meg az azonos bajnokságban induló fiú játékosok életkorát. 

(8) Gyermek III. és IV. korosztályok egyes mérkőzésein, ha a találkozó folyamán a két csapat közötti 
gólkülönbség eléri a 15 gólt, a mérkőzés hivatalos részét be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet a lezárni 
és a találkozót edzőmérkőzésként kell folytatni, ugyanazon közreműködői stáb alkalmazása mellett. A 
lezárást követően elkövetett minden, adott mérkőzésen túlmutató szankcióval járó cselekményt (pl. 
brutalitás, tiszteletlenség, piroslap) úgy kell megítélni, mintha azt a találkozó hivatalos része alatt 
követték volna el. Ezen szankcióval járó cselekményt a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. 

(9) Kőnigh György Gyermek IV. Fiú (2009) bajnokság: 

- A mérkőzést strand vízilabda kapura, 4-es labdával játsszák. 
- A félpályán túlról nem lehet bedobni a labdát centerbe, egy fault után ki kell menni centerből, 

ha a másik játékos faultot kap centerben, akkor utána visszamehet. Center pozíciónak számít a 
két kapufa és a 4 méteres határolta terület. 

- A kiállítási idő 20 másodperc. 
- A büntető dobást 4 méterről végzik el a játékosok. 
- Az 4 méteren kívüli szabaddobás nem lőhető kapura. 
- Mérkőzésenként 2-2 időkérési lehetősége van a csapatoknak. 
- A játékidő 4 x 7 perc. 

(10) A mérkőzésre a csapatok a rajtlistán feltüntetett edzővel vagy csapatvezetővel kötelesek 
megjelenni, a kitűzött játékidő előtt 30 perccel a versenybíróságnál jelentkezni, a pontosan és 
szabályosan kitöltött rajtlistát, és a rajtlista alapján sorba rendezett MVLSZ kártyákat leadni. Az a 
sportszervezet, amelynek a csapata a mérkőzés kezdési időpontja előtt legkésőbb 30 perccel nem 
adja le a rajtlistát, vagy a leadott rajtlista nem, vagy nem megfelelően tartalmazza a kötelezően 
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kitöltendő adatokat, rajtlista hiányossága miatt a Vsz. 429. §-a alapján 15.000,- forintig terjedő 
pénzbüntetéssel büntethető. 

(11) A Felnőtt és az Ifjúsági bajnokságok kivételével minden bajnokságban a csapatok kötelesek a 

mérkőzésre minimum 10, a rajtlistán feltüntetett és a helyszínen megjelenő játékossal kiállni. 

(12) Amennyiben a mérkőzés kezdetekor valamelyik résztvevő csapatnak nincs jelen - a (11) 

bekezdésre figyelemmel - legalább 10 játékosa, a mérkőzés elmarad és a BI VB a mérkőzést 5:0 

eredménnyel a vétlen csapat javára írja jóvá és azt teszi közzé a bajnoki eredmények között. Ebben az 

esetben a BI VB a Vsz. 421. §-a szerinti kiállás elmulasztása miatt eljárást folytat. 

(13) Minden korosztályban, a bajnokságban való részvételnek szigorú és elengedhetetlen feltétele, 

hogy a nevező sportszervezetnek legkésőbb az érintett bajnokság első mérkőzése előtt 5 nappal 

legyen legkevesebb 10 olyan korú, vagy fiatalabb ”saját igazolású” játékosa. A vendégjátékos 

engedéllyel rendelkező, de alapvetően másik sportszervezetnél leigazolt játékos ebbe a létszámba 

nem számít bele. 

(14) Az a sportszervezet, amelynek önhibájából nem áll rendelkezésre a mérkőzést megelőzően egy 

játékos MVLSZ kártyája, de a játékos arcképes igazolvány bemutatásával kétséget kizáróan 

azonosítható az ÜVR-ben, adott osztályban teljes játékjogosultsággal rendelkezik és a mérkőzés 

hivatalos ellenőre engedélyezi a szereplését, MVLSZ kártya hiánya miatt pénzbüntetéssel büntethető. 

MVLSZ kártya hiánya esetén a Vsz. 428. § szerinti büntetést lehet alkalmazni. 

(15) Amennyiben a mérkőzésen résztvevő valamelyik csapat összes MVLSZ kártyája hiányzik, és a 
rajtlistán feltüntetett játékosok személyazonosságát más fényképes igazolványok mérkőzés előtti 
bemutatásával sem tudja egyértelműen igazolni, és elektronikusan sem tudja azt bemutatni, abban 
az esetben a mérkőzés elmarad, ilyenkor az ellenőrnek nincs mérlegelési joga, a BI VB 5:0 
eredménnyel az ellenfél javára írja jóvá a mérkőzést. Ebben az esetben a BI VB a Vsz. 421. §-a szerinti 
kiállás elmulasztása miatt eljárást folytat. 

(16) A Budapesti Területi Igazgatóság hatáskörében rendezett és az MVLSZ Versenyszabályzatának a 

hatálya alá tartozó vízilabda mérkőzéseken kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező 

játékosok szerepelhetnek. Utánpótlás korú sportoló egy napon maximum 2, egy adott hétvégén 

összesen maximum 4 mérkőzésen szerepelhet, beleértve az országos szövetség, illetve a területi 

igazgatóságok által szervezett, valamennyi hivatalos vízilabda mérkőzést is. 

(17) Egy sportszervezet több csapatot is indíthat egyazon bajnokságban. 

(18) A kapu mérete: 

- Felnőtt, Ifjúsági, Serdülő, valamint a Gyermek I., II. bajnokság: nagy kapu (3 m x 0,9 m) 
- Gyermek III., IV. bajnokságokban strandvízilabda kapu (közepes) (2,5 m x 0,8 m) 
- Baby I., II. bajnokságokban: kis kapu (2,15m x 0,75 m) 

(19) A megfelelő méretű kapu hiánya a 432. §-a szerinti általános gyenge rendezésnek minősül, és 

aszerint szankcionálandó. A nevezett rendelkezés megsértése esetén a BI VB ideiglenes intézkedéssel 

felfüggeszti az adott uszoda pályaminősítési engedélyét az érintett korosztályban, ezzel egyidejűleg 

kezdeményezi az engedély felülvizsgálatát az MVLSZ VB-nél. Az ideiglenes intézkedés jogorvoslatra 

tekintet nélkül végrehajtható. 

(20) A bajnokságokban kiemelt figyelemmel kell lenni a Magyar Vízilabda Szövetség Etikai és 
Gyermekvédelmi Szabályzata által megfogalmazott magatartási szabályokra  
 



Magyar Vízilabda Szövetség 
Budapesti Területi Igazgatóság 

2020/2021. évi Bajnokságainak a Versenykiírása 
ig.budapest@waterpolo.hu 

14 
Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

 



 

Bajnokság 
Minimális 

játékosszám 
Pálya mérete (m)* 

Játékidő 
(perc) 

Labda 
mérete 

Zónavédekezés 6 méteren kívüli szabaddobás 1 évvel idősebb leány 

Felnőtt Férfi 7 25-30 x 20 4x7 5-ös engedélyezett kapura dobható nem játszhat 

Ifjúsági Fiú 2002 7 30 x 20 4x7 5-ös engedélyezett kapura dobható nem játszhat 

Serdülő Fiú 2004 10 30 x 20 4x7 5-ös 
I. negyedben nem 

engedélyezett 
kapura dobható játszhat 

Gyermek I. Fiú 2006 10 25x20 4x7 5-ös 
I. és II. negyedben 
nem engedélyezett 

kapura dobható játszhat 

Gyermek II. Fiú 2007 10 
25x20 

(nagy kapu: 3m x 0,9m) 
4x7 5-ös 

nem engedélyezett 
(végig szoros) 

nem dobható kapura, le kell 
passzolni 

játszhat 

Gyermek III. Fiú 2008 10 
25x20 

strandvízilabda kapu 
(közepes: 2,5m x 0,8m) 

4x7 4-es 
nem engedélyezett 

(végig szoros) 
nem dobható kapura, le kell 

passzolni 
játszhat 

Gyermek IV. Fiú 2009 10 
25x20 

strandvízilabda kapu 
(közepes: 2,5m x 0,8m) 

4x7 4-es 
nem engedélyezett 

(végig szoros) 

4 méteren kívüli szabaddobás 
nem dobható kapura, le kell 

passzolni 
nem játszhat 

Felnőtt Női 7 25-30 x 20 4x7 4-es engedélyezett kapura dobható nr 

Ifjúsági Leány 2002 7 25x20 4x7 4-es engedélyezett kapura dobható nr 

Serdülő Leány 2004 10 25x20 4x7 4-es 
I. negyedben nem 

engedélyezett 
kapura dobható nr 

Gyermek I. Leány 2006 10 25x20 4x7 4-es 
I. és II. negyedben 
nem engedélyezett 

kapura dobható nr 

Gyermek II. Leány 2007 10 25x20 4x7 4-es 
I. és II. negyedben 
nem engedélyezett 

nem dobható kapura, le kell 
passzolni 

nr 

Baby I 2010 12 
20x14 

(kis kapu: 2,15m x 
0,75m) 

4x8 
(futó 
óra) 

3-as 
nem engedélyezett 

(végig szoros) 

4 méteren kívüli szabaddobás 
nem dobható kapura, le kell 

passzolni 
nem játszhat 

Baby II 2011 12 
20x14 

(kis kapu: 2,15m x 
0,75m) 

4x8 
(futó 
óra) 

3-as 
nem engedélyezett 

(végig szoros) 

4 méteren kívüli szabaddobás 
nem dobható kapura, le kell 

passzolni 
nem játszhat 

 



 

4.4. Hivatalos személyek, mérkőzésre küldött tisztségviselők 

(1) A BI VB a gyermek és baby korosztályokban egy, serdülő korosztálytól felfelé minden mérkőzésre 

két játékvezetőt küld. 

(2) A lebonyolítás rendjétől függően a BI VB az érmes helyezéseket eldöntő mérkőzésekre két 

játékvezetőt küldhet. 

(3) A legalacsonyabb korosztályokban az adott fordulóban résztvevő csapatok közül bármelyik 

írásban kérheti, hogy két játékvezető vezesse a mérkőzést azzal, hogy a második játékvezető díját a 

kérelmező sportszervezetnek kell megfizetnie. A kérelemnek a mérkőzést megelőző három (3) 

munkanappal kell beérkeznie a BI VB hivatalos e-mail címére (ig.budapest@waterpolo.hu). 

(4) Lehetőség van arra, hogy a csapatok maguk biztosítsák az MVLSZ tanfolyamát sikeresen elvégzett 

zsűrit. Ebben az esetben a csapatoknak ezt legkésőbb a sorsolásig jelezniük kell írásban a BI VB felé 

azzal, hogy Budapesten kívüli mérkőzésre egy főt a BI VB mindenképpen delegál. A Baby I. II. 

bajnokságokban az időmérő és a titkár egy személy. 

(5) A BI VB valamennyi mérkőzésre küld ellenőrt. 

(6) A mérkőzésre küldött játékvezetőket és tisztségviselőket a résztvevők nem kifogásolhatják. 

4.5. A versenyszabályzatban és versenykiírásokban rögzítettek megsértésének 
következményei 

(1) Ha valamelyik csapat nem áll ki, nem jelenik meg vagy levonul, akkor a Vsz. 421. és 426. §-ait kell 
alkalmazni, az eredmény 5:0-s igazolása mellett a vétlen csapat javára. 

(2) Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén első fokon az BI VB jár el. 

(3) Jogosulatlan játékos szerepeltetése esetén sportfegyelmi eljárás megindításának van helye a Vsz. 

403. § (6) bekezdése szerint. 

(4) Amennyiben az orvos (vagy mentőtiszt) legkésőbb a mérkőzés kezdetéig nem jelenik meg, úgy 
várakozási idő nélkül a rendező csapatot kell vesztesnek nyilvánítani 5:0-ás végeredménnyel és azzal, 
hogy a rendező sportszervezet köteles egyúttal a BI VB által küldött tisztségviselőket is kifizetni. 
Azokban a bajnokságokban, ahol tornarendszerű lebonyolítási rendben kerülnek megrendezésre a 

mérkőzések, a rendező sportszervezet köteles gondoskodni az orvosi ügyeletről. Az orvos hiánya 

okán elmaradt mérkőzés pótlásának költségeit a rendező sportszervezet köteles megtéríteni. Az 

elmaradt mérkőzést az eredeti időponttól számított 2 héten belül kell pótolni. 

(5) Amennyiben egy csapat saját hibájából két alkalommal nem állt ki a mérkőzésre vagy levonult a 

mérkőzés közben, úgy azt a csapatot a BI VB köteles kizárni a bajnokságból és törölni az összes 

mérkőzésének eredményét. A BI VB gondoskodik a törölt elektronikus jegyzőkönyvek mentéséről és 

tárolásáról. 

(6) A végleges kiállításokra és piros lapra vonatkozó szankciók a Vsz. ide vonatkozó rendelkezései 

szerint kerülnek megállapításra. 

(7) Egy játéknapra kizárólag egy mérkőzés számítható be. Azokban a bajnokságokban, ahol a 

mérkőzések tornarendszerben kerülnek lebonyolításra, ott a BI VB - felnőtt és ifjúsági bajnokságok 

kivételével - egy játéknapra két mérkőzés beszámítását is engedélyezheti. 

mailto:ig.budapest@waterpolo.hu
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Mérkőzések felülvizsgálata:  

(8) A BI VB kérelemre vagy hivatalos észlelés alapján vizsgálja a mérkőzések lefolytatásának 

körülményeit, szabályosságát, eseményeit. Szabálytalanságok észlelése és egyértelmű megállapítása 

esetén a BI VB indoklással ellátott határozatot hoz és erről írásban értesíti az MVLSZ VB-t. 

5. Jogorvoslat 

(1) A Budapesti Területi Igazgatóság Versenyfelügyeleti Albizottságának határozata ellen 
fellebbezéssel az MVLSZ Versenyfelügyeleti Bizottságához (mint másodfokú szerv) lehet fordulni. 

(2) Az óvás előterjesztésére, elbírálására, valamint a fellebbezésre az MVLSZ Versenyszabályzatának 
óvással kapcsolatos rendelkezései az irányadók. 

6. Fair Play 

- A mérkőzések előtt a két résztvevő csapat a vízben kézfogással köteles üdvözölni egymást. 
- Utánpótlás bajnokságokban a mérkőzés előtt a bírók felhívják a játékosokat a fair play 

szellemének betartására és a brutalitás elkövetése esetén alkalmazandó büntetésekre is 
figyelmeztetik őket. 

- Amennyiben a labda a játékteret elhagyja, - és a mérkőzésen gólbíró nem szerepel – a labdát 
kizárólag a mérkőzés előtt kijelölt és a játékvezető által tudomásul vett személy (edző, vagy 
másodedző) dobhatja be a játékvezető jelzése alapján. A labda taktikai megfontolásból 
származó késedelmes vagy egyéb megtévesztő bedobása, a vétkes csapatvezető ellen 
sárgalapos, súlyos vagy ismételt esetben piroslapos büntetést vonhat maga után. 

7. Díjazás 

(1) Az I., II. és III. helyezett csapat tagjai (20 fő) éremdíjazásban részesülnek, a bajnokcsapatot pedig 
serleggel díjazza a BI VB. 

8. Költségek viselése 

8.1. Rendezési költségek 

(1) A mérkőzések rendezési költségeit és az orvos költségét a rendező sportszervezet viseli. 

(2) A résztvevő sportszervezetek utazási és egyéb költségeiket maguk viselik. 

(3) Ezen rendelkezések vonatkoznak az újrajátszandó mérkőzésekre is, kivéve, ha a BI VB másképp 
rendelkezik. 

(4) Amennyiben valamelyik résztvevő kérésére a mérkőzés időpontjának a napja megváltozik, úgy a 
változást kezdeményező csapatnak kell viselnie a rendezés összes költségét. 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

8.2. Közreműködők díjazása 

A mérkőzésekre delegált közreműködők (játékvezetők és hivatalos személyek) díjait és utazási 
költségeit az MVLSZ viseli. Az elnökség döntése szerint az MVLSZ a költségeket vagy szabályszerűen 
kitöltött társas vállalkozási/egyéni vállalkozói számla vagy EKHO-s megbízás alapján téríti meg. 

8.3. Óvás, fellebbezés 

Az óvás díja: 50.000,- Forint, azaz Ötvenezer Forint (AAM) 

A fellebbezés díja: 100.000,- Forint, azaz Százezer Forint (AAM) 

8.4. Óvadék 

Az óvadék díja: 100.000,- Forint, azaz Egyszázezer Forint (AAM) 

A 2019/20. évi Budapesti Területi Igazgatóság által szervezett bajnokságokból visszalépett vagy kizárt 
csapatoknak a nevezési díjjal együtt óvadékot kell befizetniük. 
A nevezéssel a csapatok vállalják, hogy esetleges visszalépésük vagy kizárásuk esetén, az addig 
lejátszott mérkőzéseik rendezési és esetleges utazási, valamint versenybírói költségeit az érintett 
csapatoknak visszafizetik. 

MVLSZ számlaszáma: Erste Bank 11991102-02110349 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

1. számú melléklet 

Pálya 
Pálya hossza és szélessége: 
 

Hossz: 

Felnőtt férfi, és felnőtt női mérkőzésen: 

 A két gólvonal között: minimum 25, maximum 30 méter 

 A két alapvonal között: minimum 25,6 méter, maximum 30,6 méter 

 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 
 

Ifjúsági és serdülő mérkőzésen: 

 A két gólvonal között: 30 méter 

 A két alapvonal között: 30,6 méter 

 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 
 

Fiú gyermek I., II., III., IV., valamint leány ifjúsági, serdülő, gyermek I., II. mérkőzésen: 

 A két gólvonal között: 25 méter 

 A két alapvonal között: 25,6 méter 

 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 
 

Baby mérkőzésen: 

 A két gólvonal között: 20 méter 

 A két alapvonal között: 20,6 méter 

Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter 

 

Szélesség: 

A két oldalzáró kötél között 20 méter, kivéve ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé. 

A Baby korosztályban a két oldalzáró kötél között 14 méter, kivéve ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé.  

 

Pályazáró kötelek: 

Utánpótlás korosztályban mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllel kell a pálya közepére rögzíteni. 

Felnőtt korosztályban mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllel kell a pálya közepére rögzíteni, 

amennyiben nem alkalmazzák az ún. „repülőcserét”. 

 

Az alapvonalként szolgáló és a hátsó kaputartó pályazáró kötélzet 

 a két kötél közötti távolság 1 méter 

 a zsűriasztal oldalán FEHÉR színű 

 a kispadok oldalán a visszatérési területig FEHÉR, majd PIROS színű 

 a visszatérési terület három oldalról PIROS színű, az oldalkötélnél FEHÉR 

 a visszatérési területet a kapu felől PIROS kötéllel le kell zárni 

 A visszatérési terület mérete: 2 méter x 1 méter 

 

3. Jelzések a parton (bóják) – mindkét oldalon: 

 FEHÉR bója: a gólvonalakon (az alapvonaltól 0,3m) és a felezővonalnál 

 PIROS bója: a gólvonalaktól 2 méterre (az alapvonaltól 2,3 m) 

 Piros jelzés: a gólvonalaktól 5 méterre (az alapvonaltól 5,3 m) (büntető dobás) 

Gyermek IV. és Baby mérkőzéseken a gólvonalaktól 4 méterre (az alapvonaltól 4,3 m) (büntető dobás) 

 SÁRGA bója: a gólvonalaktól 6 méterre (az alapvonaltól 6,3 m) 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

 FONTOS: a 2M, 4M, 5 M és a 6M jelzéseit nem az alapvonali kötéltől, hanem a gólvonaltól (kapufa 

vonala) kell mérni (alapvonal + 30 cm) 

 

4. Világítás  

Minimum 600 lux fényintenzitás a pálya minden pontján. 

 

5. Víz hőmérséklet: 

 22-29 Celsius 

 1 db hőmérőnek rendelkezésre kell állnia 

 

6. Felszerelés 

Kijelzők vagy táblák: 

 elektronikus vagy mechanikus eredményjelző; 

 teljes és a támadási játékidőt mérő elektronikus óra 

 az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsűri asztalán kell legyen 

 meghibásodás esetére 2 db kézi időmérő óra 

 kézi időmérés esetén a mérkőzés állásának és a teljes időnek a kijelzésére kézi forgatású tábla 

(vagy ahhoz hasonló eszköz), amelyen az idő kijelzése minimálisan perc + 30 + 20 másodperc 

felbontású 

Zsűri asztal felszerelése: 

 zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga zászló; méretük 35 x 20 cm 

 időkérés mérésére asztali időmérő és kürt 

 Hangosbeszélő (ajánlott) 

 220 V-os tápellátás 

 WIFI vagy vezetékes internet 

 eső és fényviszonyok elleni védelem 

 labdapumpa nyomásmérővel 

 

Egyéb: 

 versenybírók, játékvezetők, az ellenőr valamint a vendégcsapat részére személy- és 

vagyonbiztonság szempontjából megfelelő, biztonsági zárral ellátott, külön-külön öltöző 

 3 darab a korosztálynak megfelelő (3-4-5-ös) méretű, egyforma, azonos márkájú és színű labda 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

2. számú melléklet – A lap 

Magyar Vízilabda Szövetség 

Budapesti Területi Igazgatóság 

Egy bajnokságban két csapattal nevező sportszervezetek játékoslistája 

Sportszervezet neve: 
Bajnokság: 
Bajnokságban használandó csapatnév: 
 

1. Csapat edzője: 
Edző e-mail címe: 
Edző telefonszáma: 
 

1. Csapat 

S.sz. Játékos neve 
MVLSZ kártyaszám 
(MVLSZ000000A00) 

Születési idő 
(0000.00.00 ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       
A csoportkör után lehetőség van arra, hogy a játékoslistákon feltüntetett 3-3 játékos helyet cseréljen a két csapaton belül. 
Ha egy játékos nem abban a csapatban játszik, amelyikben nevezve volt, az jogosulatlan játékosnak minősül és a Vsz. 
vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. 
 

       __________________________________ 
         edző aláírása 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

2. számú melléklet – B lap 

Magyar Vízilabda Szövetség 

Budapesti Területi Igazgatóság 

Egy bajnokságban két csapattal nevező sportszervezetek játékoslistája 

Sportszervezet neve: 
Bajnokság: 
Bajnokságban használandó csapatnév: 
 

2. Csapat edzője: 
Edző e-mail címe: 
Edző telefonszáma: 
 

2. Csapat 

S.sz. Játékos neve 
MVLSZ kártyaszám 
(MVLSZ000000A00) 

Születési idő 
(0000.00.00 ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       
A csoportkör után lehetőség van arra, hogy a játékoslistákon feltüntetett 3-3 játékos helyet cseréljen a két csapaton belül. 
Ha egy játékos nem abban a csapatban játszik, amelyikben nevezve volt, az jogosulatlan játékosnak minősül és a Vsz. 
vonatkozó pontjai szerint kell eljárni. 

       __________________________________ 
         edző aláírása 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

3. számú melléklet 
 

Magyar Vízilabda Szövetség 

Budapesti Területi Igazgatóság 

Sportszervezeti vezetői / edzői javaslat a bajnokságban történő csoportbeosztásra 

 
Sportszervezet neve: 
Bajnokság: 
A csapat játékerőssége*: legerősebb csoport / közepes erősségű csoport / leggyengébb csoport 
 
Sportszervezeti vezető / edző neve*: 
E-mail címe: 
Telefonszáma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
       __________________________________ 
          sportszervezeti vezető / edző aláírása* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*a megfelelő rész aláhúzandó 
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Szerkesztette: MVLSZ Budapesti Területi Igazgatóság VB 
Jóváhagyva a Magyar Vízilabda Szövetség Versenyfelügyeleti Bizottsága javaslata alapján a Magyar Vízilabda Szövetség 
Elnöksége által, kihirdetve 2020. augusztus 00. napján. 

4. számú melléklet 

Magyar Vízilabda Szövetség 

Budapesti Területi Igazgatóság 

Vendégjátékosok listája* 

 
Küldő sportszervezet neve: 
Fogadó sportszervezet neve: 
 
 
 
 

Vendégjátékosok listája 

S.sz. Játékos neve 
MVLSZ kártyaszám 
(MVLSZ000000A00) 

Születési idő 
(0000.00.00 ) 

Bajnokság 

1.       

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         
 
 
 
 
 

       _____________________________________ 
        sportszervezeti vezető aláírása 
         edző aláírása 
 


