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I. Rész 

A Magyar Kukorica Klub Versenykiírása 
A 2012. évi Kukorica Termésversenyre 

 

A Kukorica Termésversenyt (továbbiakban: Termésverseny) a Magyar Kukorica Klub 

Egyesület (MKK), 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12. írja ki. A Termésverseny a 

Magyar Kukorica Klub Egyesület tevékenységi körébe tagozódik. A Termésversenyhez 

kötődő minden jog tulajdonosa és személyhez nem köthető jogkövetkezmények viselője a 

Magyar Kukorica Klub Egyesület. A Termésverseny felelőse: a Magyar Kukorica Klub 

Egyesület mindenkori elnöke. 

A Termésverseny célja: 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület célja a Termésverseny kiírásával, hogy rávilágítson a 

magyar kukoricatermesztés lehetőségeire, népszerűsítse és elterjessze a legeredményesebb 

termesztési módszereket, hozzájáruljon a vidéki élet és a mezőgazdasági tevékenység jobb 

megismeréséhez, tekintélyének emeléséhez. 

A Termésverseny tárgya:  

Maximális kukoricatermés elérése legalább 5, legfeljebb 10 hektáros területen 

A Termésverseny lebonyolítása és ellenőrzése: 

A Termésverseny lebonyolítását a Versenybizottság végzi. 

A Termésverseny tisztaságát és a Szabályzat érvényesülését az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 

Értékelési kategóriák: 

A versenyt a Magyar Kukorica Klub Egyesület két termelési kategóriában hirdeti meg. A 

száraz termelési kategóriában regionális és országos szintű versenyt, míg az öntözött 

kategóriában csak kategória szintű versenyt hirdet. Amennyiben a jelentkezők az itt 

feltüntetetteknél több, e két termelési kategória valamelyikébe besorolható művelési 

kategóriában (pl.: művelettakarékos, biológiai gazdálkodás, stb.) kívánnak indulni, s ehhez 

elegendő számú (országosan legalább 5) jelentkező van, további kategóriák szerinti elbírálásra 

és eredményhirdetésre is sor kerülhet. A művelési kategóriák értékelési és díjazási szintje 

megegyezik a területi kategóriákéval. Erről a Versenybizottság a jelentkezések összesítése 

után dönt. Nagyszámú jelentkezés esetén a jelenlegi területi kategóriák finomítására is sor 

kerülhet (pl.: megyei szintű értékelés). Az egyes termelési és művelési kategóriák 

specifikációját a Versenybizottság az alábbiakban adja meg: 

Száraz termesztési kategória (a művelés módjától függetlenül): a versenyterület a természetes 

csapadékon kívül nem részesülhet semmiféle mesterséges vízellátásban (kelesztő öntözésben 

sem!), és a területen a tárgyévet megelőző évben sem folytattak öntözéses termesztést. 

Öntözött termesztési kategória: minden olyan termesztési eljárást ide kell sorolni, amelyben 

akár a legcsekélyebb mennyiségű öntözővizet is felhasználták, vagy tárgyévet megelőző 

évben öntözéses művelést folytattak. 

Hagyományos művelési kategória: a talaj előkészítés bármely szakaszában ekét használtak.  



 

 

8152 Kőszárhegy, Kazinczy u. 12., Mobil:  36209442361 

www.magyarkukoricaklub.hu 

 

4 

„Biológiai gazdálkodás”művelési kategória: valamely, hazánkban, vagy az EU-ban 

bejegyzett tanúsító szervezet által elfogadott terméket produkáló eljárás. 

„AKG gazdálkodás” művelési kategória: a gyakorolt termesztési módszer mindenben 

megfelel az AKG szabályozásnak és a versenyző a versenyterülettel szerepel is az AKG 

nyilvántartásban. Amennyiben a versenyzőt időközben kizárják az AKG támogatásból, 

automatikusan ki lesz zárva a versenykategóriából is.  

Forgatás nélküli művelési kategória: a teljes (csak a versenybe bejelentett 

kukoricatermesztési ciklusra értendő!) termesztési ciklusban, az elővetemény tarlójának 

elmunkálásától a kukorica vetéséig csak forgatás nélküli műveletek szerepelhetnek a talaj 

megművelésében.  

 

A területi kategóriák leírása:  

A versenyterület területi kategóriába sorolása a kijelölt terület földrajzi elhelyezkedése szerint 

történik!  

1. Dunántúl – Észak: az M7-es autópálya nyomvonalától északra eső mezőgazdasági 

területek 

2. Dunántúl – Dél: az M7-es autópályától délre eső területek 

3. Alföld - Észak: az M3-as autópálya nyomvonalától északra, majd a görbeházi 

elágazástól Nyíregyháza felé a megyehatárig, s onnan a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

és Hajdú-Bihar megyék határvonalától északra eső mezőgazdasági területek 

4. Alföld – Nyugat: az Alföld – Északtól délre és a Tiszától nyugatra eső 

mezőgazdasági területek 

5. Alföld - Kelet: az Alföld – Északtól délre és a Tiszától keletre eső területek 

Értékelési szempontok:  

Az értékelés a kilogrammban kifejezett, 14,5%-os szemnedvességre vetített hektáronkénti 

termés alapján történik. Két azonos terméseredménynél az alacsonyabb szemnedvesség 

tartalommal betakarított eredmény, amennyiben ebben is egyezőség áll fenn, a korábbi 

betakarítás élvezi a sorrendi elsőbbséget.  

Eredményhirdetés:  

Az eredmények értékelése és kihirdetése országos és területi (pótkiírás esetén a területi 

kategóriákon belül technológiai) kategóriánként történik. Minden kategóriában az I-III. 

helyezettet díjazzák, illetve a IV. és V. helyezettek a helyezésük feltüntetését is tartalmazó 

oklevélben részesülnek. A Termésverseny további résztvevői sorrendi besorolást nem 

tartalmazó, de a részvételt elismerő oklevélben részesülnek. Az országos helyezetteket az elért 

terméseredmény sorrendjében adják a helyezéseket, függetlenül a területi hovatartozástól és 

az adott területen elért helyezéstől. A díjazottak és helyezések megállapítása során itt is a 

fentiek szerint kell eljárni.  

Versenyszabályzat: 

1. A versenyben jelentkezés útján lehet részt venni. A Versenyző igénybe veheti 

tanácsadója és/vagy támogatója segítségét a jelentkezés során, de csak saját nevében 

jelentkezhet! 

2. A Versenyben egy versenyző több versenyterülettel is részt vehet 
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3. A Versenyben rész vehet az a természetes személy, vagy természetes személyek 

legfeljebb 3 fős csapata, vagy megnevezett felelős személy által képviselt gazdasági 

társaság, aki, vagy amely igazolni tudja, hogy a jelentkezésben megjelölt területen a 

kukoricatermesztést ő végzi, vagy a termesztés saját gazdaságában az ő szakmai 

irányításával folyik, vagy foglalkoztatója őt nevezte, vagy megnevezte a 

versenyterületen folyó termesztés felelőseként. 

4. Versenyterület céljára bejelentett területenként egy, legalább 5 hektáros, azonos 

hibriddel elvetett, összefüggő táblát vagy táblarészt kell kijelölni. A területbe nem 

számít bele a „nettózás”, azaz a ténylegesen mért területen kívüli, a mérés megkezdése 

előtt levágott terület (forgók, szélek és a tábla többi részétől elválasztó sáv) adja az 

érvényes, legalább 50000 m
2
 méretet.  

5. A versenyzésre a bejelentéskor a bejelentett nagyságú területet is magában foglaló 

legfeljebb 20 ha nagyságú, a betakarítandó területre vonatkozó egyéb kritériumokat 

szintén kielégítő táblarészt lehet kijelölni, amelyből a betakarítás előtt kimérik a 

tényleges versenyterületet. Az adatnyilvánosság a kijelölt táblarészre vonatkozik, ezért 

azt a betakarításig egységesen kell kezelni. 

6. A versenyben kizárólag Magyarországon engedélyezett módszerek, technológiai 

anyagok és Magyarországon, vagy valamely EU országban elismert, Közösségi 

Fajtajegyzéken szereplő (=Magyarországon is forgalmazható) fajták használhatók. 

7. Minden, a versenyterületen felhasznált anyag eredetét hitelt érdemlően kell tudni 

igazolni.  

8. Minden, a (kijelölt) területtel és technológiával kapcsolatos adat nyilvános. Az 

adatokat a verseny eredményének kihirdetésével egy időben közzéteszik  

9. Jelentkezési határidő: 2012. július 31. 

10. Betakarítási határidő: 2012. október 31. 

11. A területmérés csak a Versenybizottság által elfogadott módszerrel történhet és a 

betakarított termés mennyiségét csak hitelesített mérlegen mérve lehet megállapítani. 

12. A méreteket és mennyiségeket a Versenybizottság által oktatásban részesített és 

elismert Betakarítási Ellenőr állapítja meg. 

13. A betakarítás megtörténtét a betakarításról készült Betakarítási Jegyzőkönyvvel kell 

igazolni. A Betakarítási Jegyzőkönyvhöz csatolni kell a Területmérési Jegyzőkönyvet 

és a hivatalos, eredeti mérlegjegyeket. 

14. Betakarítási dokumentumok beérkezési határideje: a betakarítás dátumától számítva 

legfeljebb 7 nap. A dokumentumokat postán, ajánlott küldeményként kell beküldeni a 

Magyar Kukorica Klub Egyesület postacímére. (Postára adás legkésőbb a betakarítást 

követő 5. napon.) Az utolsó beérkezési dátum 2012. november 7. A határidőn túl 

beérkező dokumentumok által képviselt versenyterületet a Versenybizottság 

automatikusan törli a versenyből, hacsak hitelt érdemlően nem bizonyosodik, hogy a 

dokumentumokat tartalmazó levél a postán veszett el. Ilyen esetben a 

dokumentumokat a Versenyzőnél maradó példányok hiteles másolatával lehet pótolni. 

15. Eredményhirdetés: legkésőbb 2012. november 30. 

16. A Versenyző külön nyilvántartásban (Versenynaplóban) rögzíti a benevezett terület 

adatait, valamint az ott folyó termesztési műveleteket. A hitelesített Versenynaplót a 

Bizottság a Versenyző nyilvántartásba vételekor bocsátja rendelkezésre és bármikor 

ellenőrizheti, s abba az ellenőrzés során bejegyzéseket tehet. A bejegyzéseket a 

Bizottság az értékelés során figyelembe veszi. 
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17. A Versenyző elfogadja a szervező által felállított ellenőrző és szakmai bizottságokat 

az általa vezetett nyilvántartás (Versenynapló) megtekintésére.  

18. Versenyző a jelentkezéssel egyidejűleg a Technológia Adatok című lap kitöltésével 

tanúsítja a nyilvántartásba vétel előtt, a kukoricatermesztés érdekében tett technológiai 

lépéseket, s a közölt adatokat szavatolja. A Versenybizottság tagjainak (Ellenőrző 

Bizottság, Szakmai Albizottság) betekintési lehetőséget kell adni a Gazdanapló 

versenyterületre vonatkozó adataiba. 

19. Versenyző a bejelentkezéskor megjelölheti, hogy mely szakterületen ki 

(magányszemély) vagy mely cég (jogi személy) szponzorálja, s ki a tanácsadója. 

Amennyiben a versenyző kéri, hogy a szponzor vagy tanácsadó neve fel legyen 

tüntetve az eredményközlő dokumentumokban és kiadványokban, a Jelentkezési íven 

meg kell jelölnie a szponzorálás módját, valamint a tanácsadási szakterületet  

20. Versenyző a nevezéssel egy időben befizeti a nevezési díjat 

21. A nevezési díjat a Versenybizottság állapítja meg 

22. A nevezési díj 2012.-re megállapított összege: 50000 (ötvenezer) forint + Áfa, 

bejelentett versenyterületenként 

Kizárási feltételek: 

Amennyiben Versenyző megsérti a Versenyszabályzatot, a Versenybizottság kizárhatja a 

Versenyből.  

Kizárási feltételek: a Versenynapló és a többi alapdokumentum vezetésének, kiállításának 

elmulasztása, vagy a közlések, bejegyzések valódiságának megkérdőjelezhetősége. Például, 

de nem kizárólag: a tett bejegyzések ellentétesek a Gazdanaplóba tett bejegyzésekkel, meg 

nem engedett anyagok használata, a felhasznált anyagok eredetének bizonyítatlansága, 

elvégzett technológiai lépések bejegyzésének elmulasztása, vagy olyan lépések bejegyzése, 

amelyeket nem végeztek el, a területkijelölés megváltoztatása, a terület méreteire vagy a 

betakarított termés adataira vonatkozó változtatás. 

Kőszárhegy 2012. január 15. 

Dr Szieberth Dénes 

Elnök 
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II. Rész 

A Versenybizottság szervezeti felépítése: 

A Kukorica Termésverseny Versenybizottsága (Versenybizottság) Albizottságai: Szervező 

Albizottság, Kommunikációs Albizottság, Szakmai Albizottság. Az egész folyamat felett 

ellenőrzést gyakorol a független Ellenőrző Bizottság. 

A Versenybizottságnak tagja a Versenyfelelős, aki egyben a Magyar Kukorica Klubot is 

képviseli a Versenybizottságban.  

- A Versenybizottságot az Elnökség és az Albizottságok együtt alkotják. 

Az Elnökség összetétele: 

o Az Elnökséget alkotják: 

 A Versenybizottság Elnöke 

 A Verseny Felelőse 

 Albizottsági titkárok 

o Feladata: 

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a Versenyszervezet működését és 

meghozza a szükséges döntéseket, intézkedéseket 

 Kidolgozza, és folyamatosan karban tartja a Verseny stratégiai tervét 

 Összehangolja az Albizottságok tevékenységét 

 Elkészíti az Albizottságok működéséhez szükséges dokumentumokat 

 Elvégzi, ill. megszervezi a versenyadminisztrációt 

 Gondoskodik a gazdasági működőképességről 

 Az eredmények alapján megállapítja a díjazandók körét 

 Létrehozza a Díjkiosztó Bizottságot 

Ellenőrző Bizottság: 

o Összetétele:  

 Bizottság Elnöke 

 Tagok: legalább 3-4 fő, elsősorban, den nem kizárólag MKK tagok 

o Feladata: 

 Ellenőrzi a dokumentumokat (Jelentkezési Ívek, Versenynapló) 

 Ellenőrzi a Versenyterületet (megfelel-e a bejelentésnek, ellenőrzi, 

hogy a területkijelölést megfelelően végezték-e el, stb.) 

 Ellenőrzi a betakarítást, és annak dokumentációját 

Díjkiosztó Bizottság): 

o Összetétele: 

 Összetételét a Versenybizottság határozza meg, s a bizottsági 

részvételre a Versenybizottság Elnöke kéri fel a tagokat 

 A Díjkiosztó Bizottság tagjai közül választ elnököt 

 A Díjkiosztó Bizottságban helyet foglalnak a különdíjak felajánlói  

o Feladata: 
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 A Díjkiosztó Bizottság feladata, hogy ünnepélyes körülmények között 

átadja a kiírás szerinti díjakat az értékelés alapján kijelölt 

versenyzőknek 

o Működése: 

 A Díjkiosztó Bizottság a díjak átadása céljából jön létre és a díjátadás 

befejeztével automatikusan megszűnik 

Szervező Albizottság:  

o Összetétele: 

 Albizottság titkár 

 Tagok: Régiófelelősök 

 Régiófelelős: MKK tag, aki az adott régióban folyó 

versenytevékenységet általában összefogja 

 Régióbizottsági tagok 

o Feladata: 

 Tartja a kapcsolatot a versenyzőkkel és tanácsadókkal 

 Elkészíti a jelentkezéssel, ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos 

dokumentumokat 

 Szervezi a jelentkezőket és szponzorokat, segít a kapcsolatteremtésben 

 Szervezi a kapcsolatos rendezvényeket 

Sajtó és Közönségkapcsolati Albizottság 

o Összetétele: 

 Albizottság titkár 

 Tagok: A támogató sajtóorgánumok jelölik alkalmazottaik/tagjaik 

sorából 

o Feladata: 

 Kialakítja a Verseny arculatát 

 Kidolgozza a Termésverseny Közönségkapcsolati Kommunikációs 

stratégiáját 

 Folyamatosan gyűjti a hírértékű információkat 

 Elkészíti a sajtóanyagokat 

 Megszervezi a hírek és eredmények közlését 

Szakmai Albizottság: 

o Összetétele: 

 Albizottság titkár 

 Tagok: Elismert, tudományos területen dolgozó és gyakorlati 

szakemberek 

o Feladata: 

 Módszertani kérdések kidolgozása 

 Mérések és megfigyelések körének meghatározása 

 Beérkezett adatok feldolgozása értékelése 

 Díjazási javaslatok elkészítése 
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Elnökség - Elnök 

Szervező Albizottság Sajtó és PR Bizottság Szakmai Albizottság 

Ellenőrző Bizottság Versenyfelelős 

Adminisztráció  Díjkiosztó a.h. 

Bizottság 

1. ábra: A Versenybizottság felépítése 
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III. Rész 

Gyakorlati útmutató 

Dokumentáció: 

A Versenybizottság munkáját az alábbi dokumentumok kísérik 

- Versenykiírás 

- Részvételi szándékbejelentő 

- Jelentkezési ív 

- Technológiai adatok 

- Versenynapló 

- Versenyigazolvány 

- Területmérési Jegyzőkönyv 

- Betakarítási jegyzőkönyv 

- Értékelési jelentés 

- Sajtóközlemény 

- Díjmegállapító jegyzőkönyv 

- Oklevél 

 

A felsoroltakon kívül belső tájékoztatásra és a verseny pontosabbá tételére, a hitelességet 

erősítő lebonyolítására további dokumentumok vezethetők be. 

Jelentkezés a versenyben való részvételre és a versenyfolyamat vázlatos 
leírása: 

A versenyző először részvételi szándékát jelenti be a www.magyarkukoircaklub.hu 

weboldalról letölthető. A részvételi szándék mielőbbi bejelentése a szervezési előkészületek 

segítése mellett azért fontos, hogy a Klub megfelelő segítségeket nyújthasson a kiírási 

feltételek teljesítésében, szponzor, és tanácsadó szervezésében. A részvételi szándékbejelentő 

beérkezési határideje elvileg megegyezik a Jelentkezési ív beérkezési határidejével, mert a 

Versenybizottság a regisztráció során nem vizsgálja, hogy a versenybe ténylegesen 

regisztrálók előzőleg bejelentették-e részbételi szándékukat. 

A részvételi szándékbejelentés a Részvételi szándékbejelentő lap segítségével történik. 

A versenybe való tényleges jelentkezés a Jelentkezési ív segítségével történik végső feladási 

határidő (postabélyegző dátuma) tárgyév július 31.-e. a Jelentkezési ívvel egy időben meg kell 

küldeni az ugyancsak letölthető Technológiai Adatok című űrlapot is, kitöltve. A 

Technológiai Adatlapnak minden technológiai lépést tartalmaznia kell, amelyet a 

Versenyterületen az elővetemény lekerülése után elvégeztek.  

A Versenybizottság az addig beérkezett dokumentumok felhasználásával elkészíti a 

Versenynaplót és a Versenyigazolványt. Ezek megküldésével igazolja vissza a jelentkezést és 

a regisztráció megtörténtét. 

A regisztráció után a Magyar Kukorica Klub megbízottja felkeresi a versenyzőt, a helyszín 

ellenőrzése, a várható betakarítási időbehatárolása és adatpontosítás végett. 

http://www.magyarkukoircaklub.hu/
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Versenyző legalább egy héttel előre jelzi a betakarítás általa kért dátumát, s ezt pontosítják az 

Ellenőrző Bizottsággal.  

A betakarítás megkezdése előtt a betakarításra váró területet elő kell készíteni –a forgókat, 

szegélyeket le kell vágni, s a versenyterületet a tábla többi részétől el kell választani, hogy a 

mérőjárművel vagy mérőeszközzel akadály nélkül körül lehessen járni. Az elválasztás célja az 

is, hogy a versenyterületen kívülről véletlenül se jusson termény a szállító járművekre. 

Ezután kezdődhet meg a betakarítás, az ott leírtak szerint. 

Szolgáltatások és szponzor igénybevétele: 

- Versenyző a bejelentkezéskor megjelölheti, hogy mely szakterületen ki 

(magányszemély) vagy mely cég (jogi személy) szaktanácsadását veszi igénybe, ki 

szponzorálja és/vagy segíti (Lásd fentebb!) 

- A Magyar Kukorica Klub Egyesület, amennyiben a Versenyző ezt kéri, 

közreműködik tanácsadó és szponzor megkeresésében, azonban ezeknek a 

szolgáltatásoknak a biztosítását nem garantálja. 

A Termésverseny eredményeinek megállapítása és hitelesítése: 

A Termésverseny sikerének záloga az adatok megbízhatósága és hitelessége. A verseny 

természetéből következik, hogy a versenyterületből a betakarított terület négyzetméterben 

kifejezett és négyzetméter pontosságú nagyságát és a betakarított, szabvány szerinti 

nedvességtartalomra átszámított termés kilogrammban kifejezett és kilogramm pontosságú 

mennyiségét kell meghatározni.  

A mérést minden régióban az alábbi összetételű, kizárólag erre a feladatra létrehozott 

Mérőbizottság végzi. A Mérőbizottság összetétele: 

- Versenyző (Jelenléte kötelező, távollétében más nem végezheti el a betakarítást) 

- Tanácsadó (jelenléte hiányában is elvégezhető a betakarítás) 

- A Magyar Kukorica Klub által kiképzett és elfogadott Betakarítási Ellenőr 

(jelenléte kötelező, személyesen végzi a területmérést, ellenőrzi a betakarítást és a 

mérlegelést). 

- A felkért tanú (jelenléte kötelező) 

A Mérőbizottság: feljegyzi a mérési eredményeket a Versenynapló mellékletét képező 

Területmérési Jegyzőkönyvben és Betakarítási Jegyzőkönyvben. A mérés hitelességét a 

Mérőbizottság valamennyi jelenlévő (a kötelezők mindenképpen) tagja aláírásával igazolja. A 

Mérőbizottság a mérés befejeztével a Versenynaplót átadja a Szervező Albizottság titkárának. 

A mérési folyamat minden mozzanata nyilvános, a biztonsági és hitelességi, valamint a 

zavartalan munkavégzési feltételek szem előtt tartásával azon bárki részt vehet. Nagyobb 

részvétel (esetleg szervezett bemutató) esetén meg kell jelölni azt a területet, amelyen belül a 

Bizottság tagjain kívül más személy nem tartózkodhat. A mérőterületen a mérés megkezdése 

után csak bizottsági tagok tartózkodhatnak. 

A betakarítandó versenyterület nagyságának meghatározása: 

A mérés azt követően történik, hogy a Versenyző a kijelölt versenyterületen elvégzi a mérésre 

nem szánt, 5-10 hektáron felüli területrész betakarítását („nettózás”). A nettózás megtörténtét 

jelenti tanácsadójának, vagy a Szervező Bizottságnak. A Versenyző egyúttal bejelenti a 

betakarítás tervezett időpontját is.  

A betakarítás megkezdése előtt a Mérőbizottság mérőszalaggal, mérőkerékkel, vagy az erre a 

célra alkalmas GPS területmérő eszközzel, 30 cm-nél kisebb pontatlansággal meghatározza a 

terület oldalainak nagyságát és kiszámítja/rögzíti a terület méretét.  
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A „nettó” terület csak olyan alakzatot vehet fel, amely a rendelkezésre álló mérőeszközzel 

pontosan meghatározató. A sarkok GPS koordinátáit akkor is fel kell venni, és a Betakarítási 

Jegyzőkönyvben rögzíteni, ha a területmérés egyébként szalaggal történt.) 

A versenyterület betakarítása a területi adatok rögzítése után kezdődhet meg. 

A betakarított termés mennyiségének meghatározása: 

A termés meghatározásának eszközei a hitelesített (lehetőleg automata, mérlegjegy 

nyomtatására is alkalmas) mérleg és a várható szemnedvesség határokon belül mérésre 

alkalmas, ellenőrzött szemnedvesség meghatározó eszköz. A nyers termés mennyiségét 

mérésenként, a mérlegjegyek adatinak bemásolásával kell a naplóban rögzíteni. A 

szemnedvességet a betakarítás során tartály-ürítésenként mindegyik eszközzel mérve kell 

megállapítani és valamennyi mérési adatot naplóban kell rögzíteni. A mennyiben a 

kombájnon fedélzeti számítógép és előzőleg hitelesített (bemérési dokumentummal 

rendelkező), folyamatos üzemű szemnedvesség mérő berendezés van, ennek az adatai is 

elfogadhatók.  

A betakarítás megkezdése előtt a Mérőbizottság meggyőződik arról a tényről, hogy a 

betakarítást végző kombájn (kombájnok) tartálya és a magszállításra érkezett szállítójármű 

(járművek) rakterülete üres. A kombájn tartályának ürességéről az ürítő csiga fél perces 

járatásával győződnek meg. a tapasztaltakat a Betakarítási Jegyzőkönyv megfelelő rovatainak 

kitöltésével rögzítik. 

A betakarítás folyamata: 

A betakarítás úgy történik, hogy a kombájn az egész, a betakarítás céljára nettózással 

meghagyott területet learatja. A tömeg és szemnedvesség mérés a teljes termésre vonatkozik. 

Abban az esetben, ha a versenyterület méretei ezt lehetővé teszik (a tábla hossza, vagy a 

forduló hossza megengedi az ürítés nélküli morzsolást), megengedett, hogy minden 3. gépalj 

legyen betakarítva. A módszer lehetővé teszi az utólagos ellenőrzést, pl.: termésszint-

átlépésnél) de jelentősen felgyorsítja, takarékosabbá teszi az ellenőrzést is. Nem 

megengedett, hogy a kombájn „helyet vágjon” a terményhordást végző járműnek a 

fennmaradó sávból! 

A Termésverseny elbírálása: 

A Versenyt a Versenybizottság (az Albizottságok együtt) az agrotechnikai és termésadatokat 

tartalmazó Versenynapló beérkezése után, valamennyi alapdokumentum és beérkezett 

időszakos jelentés alapján elbírálja, s a megadott szempontok szerint megállapítja a regionális 

és országos sorrendet. A verseny akkor minősíthető sikeresnek, ha a lebonyolítás megfelelt az 

előírásoknak, valamennyi alapdokumentum rendelkezésre áll, s a betakarított terület a teljes 

betakarításnál nem kisebb, mint 50000 m
2
, vagy a minden 3. gépalj betakarítása esetén nem 

kisebb, mint 16667.m
2
. A Versenybizottság ezután jelentést készít Versenyfelelős részére. A 

Versenyfelelős a jelentés alapján elfogadja az értékelést és az Elnökség elé terjeszti. Az 

Elnökség az értékelés alapján megállapítja a díjazottak körét, arról jegyzéket készít, amelyet a 

díjak kiosztására való felkérés kíséretében átad a Díjkiosztó Bizottságnak.  

Eredményhirdetés és eredményközlés: 

A Termésverseny eredményét a Versenyfelelős jelenti be, a szabályzatban meghatározott 

határidőn belül, lehetőség szerint szakmai konferencia keretei között. A szakmai 

konferenciáról és az eredményekről értesíteni a szaksajtót, és gondoskodni kell a széles körű 
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sajtónyilvánosságról. Az eredményeket a konferencia napján meg kell jelentetni a Magyar 

Kukorica Klub honlapján is.  

A szakmai konferencia nyilvános, arra a lehető legszélesebb körű szakmai közönséget 

megkell hívni. 

A szakmai konferencián helyet kell biztosítani a segítők és tanácsadók teljesítmény-

elismerésének. 

A Termésverseny során keletkezett adatok és, az abból származtatható információk 

összességének jogosultja a Magyar Kukorica Klub Egyesület, jóllehet az egyes 

Versenyterületek adataival és az azokból származtatható információkkal az adott területtel 

jelentkező Versenyző szabadon rendelkezik. 

A Termésverseny eredményeit a konferencián történt bejelentésen túl az Egyesület éves 

tevékenységét összefoglaló Kukorica Barométer kiadványban is közölni kell. Az 

eredményközlés joga nem eladható. Az eredményközlés mindenütt a közlés minimális 

feltételeire vonatkozóan azonos formában történhet. A médiumok az alapdokumentumokra 

hivatkozva a minimális feltételeket meghaladó versenyrészleteket is közölhetnek.  

Az eredményközlés először a régiók szerinti, majd az összesített, országos helyezéseket 

sorolja fel. 

- Az eredményközlés tartalma: 

o A versenyző neve 

o A Magyar Kukorica Klub regionális felelősének megnevezése 

o A technikai segítők, tanácsadók és szponzorok megnevezése 

o A település megnevezése, amelynek határában a Versenyterület elhelyezkedett 

o A versenyterület nagysága, négyzetméter pontossággal 

o A terület nagysága, amelyen a termésmérés történt, négyzetméter pontossággal 

o A terméseredmény kilogramm/hektárban 

o A betakarítási szemnedvesség tartalom egy tizedes pontossággal 

- Az eredményközlés mellékleteiben fel kell tüntetni: 

o A jellemző talajadatokat (Genetikus talajféleség, kA, Humusz %, pH, CaCo3) 

o A jellemző meteorológiai adatokat (összes csapadék, aktív hő-összeg) 

o Technikai adatokat (Fajta, vetésidő, tőszám) 

o Felhasznált anyagok, márkanév megjelöléssel és a szokásos mennyiségi 

jellemzőkkel (összes műtrágya (h.a. kg/ha), csávázószerek, gyomirtó szerek, 

gombaölő szerek, rovarirtó szerek, stb. 

 

Díjazás, oklevelek, díjak és különdíjak átadása: 

A helyezésekről és a részvételről a Magyar Kukorica Klub Egyesület oklevelet állít ki, s 

helyezési díjakat ad át. A díjaknak a szponzori felajánlásoktól is függő értékű mellékletei 

lehetnek. Díjazásban részesülhetnek a regionális és országos értékelés első három helyezettjei. 

A helyezést feltüntető Oklevelet nyújtanak át a regionális és országos negyedik és ötödik 

helyezetteknek. A Termésverseny további részvevői a részvételt elismerő Oklevélben 

részesülnek. 

A fentieken túl szponzorok által felajánlott különdíjak kiosztására is sor kerül. A különdíjak 

csak valós teljesítményre adhatók, névre szóló vagy teljesítmény elvárás megjelölése nélküli 

technológiai anyag, eszköz stb. felhasználása alapján nem oszthatók. A különdíjakat az előre 

meghatározott értékelési szempontoknak megfelelően szintén a Versenybizottság ítéli oda, de 

a felajánló joga és lehetősége annak az átadása. 
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A díjakat méltó keretek között megrendezett Díjkiosztó Ünnepségen kell átadni. A 

rendezvényre valamennyi, a versenyt sikeresen befejező versenyzőt meg kell hívni, 

helyezésre tekintet nélkül. 

A rendezvényre a Versenybizottság tagjain kívül a szponzorokat, illetve képviselőiket is meg 

kell hívni.  

A Díjátadó Ünnepséget tárgyévet követő év január 20.-ig meg kell tartani. 

 

…………………………………….. 


