
Műhelytámogatási táblázat a MŰHELYTÁMOGATÁSI RANGSOR felállításához

MRGSZ tagegyesület neve

MRGSZ tagegyesület székhelye

Műhelytámogatásért felelős 
kapcsolattartó neve, elérhetősége

ÉRTÉKELÉSI MUTATÓK

Műhelytámogatási táblázatban (lásd. függelék) meghatározott értékelési mutatók alapján összegyűjtött pontok alakítják ki a 
sportszervezetek közötti Műhelytámogatási rangsort. A Műhelytámogatási táblázatot az MRGSZ hivatalos email címére - 

rgfed@tornasport.hu hiánytalanul kitöltve kell visszaküldeni, amelynek visszaküldési határideje: január vége. 

Kérjük, hogy sportszervezetére vonatkozó értékelési mutatókat aláhúzással jelölje!

MŰHELYTÁMOGATÁSI ALAPPONT 10 pont

Ha a TAGEGYESÜLET: plusz 
pontok

mínusz 
pontok megjegyzés

1. Sportszervezethez kapcsolódó pontok

1.1 Közhasznú -1

Nem közhasznú 1

1.2 Rendelkezik saját telephellyel -1 állandó időszakra szóló havi vagy éves 
terembérleti szerződéssel

Nem rendelkezik saját telephellyel, csak órákra 
bérli a termet 1 alkalmanként, óránkénti elszámolásban 

fizet

1.3 Több szakosztállyal rendelkezik -1

Kizárólagosan ritmikus gimnasztika 
szakosztállyal rendelkezik 1

1.4 Állam , vagy  önkormányzat által  támogatott 
egyesület -1

Független szervezet 1

1.5

A  tárgyévet megelőző évben leigazolt és  A 
típusú versenyen elindult sportolóinak 

(kisgyermek, gyermek, serdülő) minimum 
50%-a + 1 fő  versenysport kategóriában 

indult

1

1.6

A  tárgyévet megelőző évben leigazolt és  A 
típusú versenyen elindult sportolóinak legalább 

10%-a gyermek és/vagy serdülő VSK I. 
osztályban indult 

2

1.7
A  tagegyesület legalább egy tagja szervesen 

részt vesz az MRGSZ  munkájában, ezzel 
segítve a ritmikus gimnasztika fejlődését

2

1.8

A tárgyévet megelőző évben kevesebb, mint 
10 m Ft árbevételből gazdálkodott  

szakosztályra 
 1

1.9 A tárgyévet megelőző  évi árbevételének 
legalább 90%-a tagdíjakból származik 1

ÉRTÉKELÉSI MUTATÓK

Műhelytámogatási táblázatban (lásd. függelék) meghatározott értékelési mutatók alapján összegyűjtött pontok alakítják ki a 
sportszervezetek közötti Műhelytámogatási rangsort. A Műhelytámogatási táblázatot az MRGSZ hivatalos email címére - 

rgfed@tornasport.hu hiánytalanul kitöltve kell visszaküldeni, amelynek visszaküldési határideje: január vége. 

Kérjük, hogy sportszervezetére vonatkozó értékelési mutatókat aláhúzással jelölje!

MŰHELYTÁMOGATÁSI ALAPPONT

Ha a TAGEGYESÜLET:

mailto:rgfed@tornasport.hu


Pontegyenlősség esetén adott tagegyesületek között az Összesített szabályzat 17. pontja alapján számított 
egyesületi rangsorokban elért eredmény az irányadó. Szabadidősport és versenysport kategóriában elért 
eredménnyel rendelkező sportszervezetek pontegyenlősége esetén a versenysport kategóriában érdekelt 
sportszervezet jogosult műhelytámogatásra.  

Műhelytámogatásért felelős kapcsolattartó ezúton nyilatkozik arról, hogy a fent megjelölt információk a valóságnak 
megfelelnek és azokat  sikeres elbírálás esetén hivatalos dokumentumokkal igazolni tudja. 

………………………………………                     ………………………………….. 

   Műhelytámogatásért felelős kapcsolattartó    Leadás dátuma

2. Területi pontok A tagegyesület által kiváltott versenyengedélyekhez kapcsolódó 
lakcímkártyák határozzák meg.

2.1 Budapest és Pest megye 1

2.2 Vidék: 10.000 fő feletti becsült népességű 
város, vagy megyeszékhely 3

2.3 Vidék: 10.000 fő feletti becsült népességű 
város, vagy megyeszékhely 2

2.4
MRGSZ 10 éves nyilvántartása szerint adott 

városban elsőként vezette be a ritmikus 
gimnasztikát

1

3 Eredményességi pontok Kizárólagosan Nemzeti besorolású kategória (sportági gyűjtő bázis)

3.1 MB VSK I gyermek korosztályban a mezőny 
első felében végzett min 2 versenyző 1

3.2 MB VSK I serdülő korosztályban a mezőny 
első felében végzett min 2 versenyző 2

4 Szolgáltatáshoz kapcsolódó pontok

4.1 Edzések korosztálytól és kategóriától 
függetlenül azonos edzésidőben zajlanak -1

4.2 Edzések kategóriánként korosztályos 
bontásban zajlanak 1

4.3

Számlával igazoltan az alább  felsorolt 
kiegészítő képzések  közül bármely biztosítása 

megoldott (balett, tánc, gyógytorna, metál 
tréning, sportpszichológia)

1

4.4
A tagegyesület legalább egy  MRGSZ-nél 

érvényes bírói vizsgával rendelkezik  
versenysport kategóriában

2

4.5
A tagegyesület legalább egy  MRGSZ-nél 

érvényes bírói vizsgával rendelkezik  
szabadidősport kategóriában

1

Összpontszám:

ÉRTÉKELÉSI MUTATÓK

Műhelytámogatási táblázatban (lásd. függelék) meghatározott értékelési mutatók alapján összegyűjtött pontok alakítják ki a 
sportszervezetek közötti Műhelytámogatási rangsort. A Műhelytámogatási táblázatot az MRGSZ hivatalos email címére - 

rgfed@tornasport.hu hiánytalanul kitöltve kell visszaküldeni, amelynek visszaküldési határideje: január vége. 

Kérjük, hogy sportszervezetére vonatkozó értékelési mutatókat aláhúzással jelölje!
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plusz 
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pontok megjegyzés
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MŰHELYTÁMOGATÁSI ALAPPONT

Ha a TAGEGYESÜLET:


