A Magyar Kukorica Klub Támogatói Szabályzata
(Szponzori Szabályzat)

Tekintettel arra, hogy a Magyar Kukorica Klub Egyesület a Kukorica Termésversennyel jelentős
társadalmi igényt elégít ki, ugyanakkor a Termésversenyhez kapcsolódó események követése és az
eredmények kommunikációja hatékony piacra jutási lehetőséget kínál a mezőgazdaság valamennyi
szereplője számára, a Magyar Kukorica Klub Egyesület Kukorica Termésverseny Támogatói Társaság
(KTTT) létrehozását határozza el.
 A KTTT célja személyes közreműködéssel, szolgáltatásokkal, és felajánlott szolgáltatások
igénybevételével, megrendelésekkel, olyan környezetet teremteni a Kukorica Termésverseny
számára, amelyben az biztonsággal működik, több éven keresztül fennmarad, és
folyamatosan fejlődik.
 A KTTT résztvevői elkötelezik magukat a Kukorica Termésverseny fenntartása és fejlesztése
mellett. Vállalják, hogy a fenntartás és fejlesztés érdekében személyesen és/vagy az általuk
irányított vállalkozás révén közös érdekeltségi alapon, közösen és a Magyar Kukorica Klub
Egyesülettel kétoldalúan is megerősített megállapodások alapján közreműködnek.
 Felek mind az alapítói szerződésben, mind a kétoldalú megállapodásokban elvárják, hogy a
Magyar kukorica Klub Egyesület úgy szervezze és tervezze a termésversenyhez kapcsolódó
eseményeket, híradásokat és kiadványokat, hogy azok kellőképpen megjelenítsék,
közvetítsék a támogatók nevét, tevékenységét és termékeiket, s az így nyújtott szolgáltatások
arányban álljanak az általuk a kinyilvánított cél eléréséhez átadott pénz- és tárgyi
eszközökkel.

A KTTT tagság feltételei:











A támogató, amennyiben természetes személy, betöltötte a 18. életévét
A támogató nem áll sem köztörvényes, sem gazdasági büntetés hatálya alatt, nem áll
csődeljárás vagy felszámolás alatt, nem áll gyámság alatt, döntéseit harmadik féltől
függetlenül hozza, vagy a támogatásra vonatkozó döntéséről szóló felhatalmazást,
jóváhagyást bemutatta.
A támogató kinyilvánítja hosszú távú együttműködési szándékát és teljesíti a megjelölt
támogatói fokozattal járó, vállalt kötelezettségeket.
A támogató egyetért a Versenyszabályzattal, s annak egy példányát aláírva
Versenykiírónál elhelyezi.
A támogató hozzájárul nevének, támogatói tevékenységének, az általa nyújtott tanácsadás
részleteinek, az általa javasolt, felhasznált anyagok márkanevének közléséhez
Egyéb szponzori tevékenységek bejelentését az eredményhirdetés napjának kihirdetéséig
megteszi
A támogató ebben a minőségében nem szegheti meg a versenyterület helye szerinti Ország
területén érvényben lévő, a gazdálkodásra és adózásra vonatkozó törvényeket, csak az
ország területén engedélyezett eljárások, anyagok és vetőmagvak felhasználására
vonatkozó tanácsot adhat.
Támogató az általa nyújtott támogatásról (pénzbeli juttatás átadása, ingyenes szolgáltatás,
érdekeltségi szolgáltatás) kétoldalú megállapodást köt a Magyar Kukorica Klub
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Egyesülettel, melyben a megállapodó felek rögzítik vállalt kötelezettségeiket és
feltételeiket.
Támogató közvetlenül nem szólhat bele a támogatásra nyújtott pénz és tárgyi eszközök,
valamint szolgáltatások felhasználásába, de bármikor tájékoztatást kérhet a támogatási
eszközök felhasználásáról

A Magyar Kukorica Klub szolgáltatásai a kapott támogatások ellenében







Folyamatos közléseket ad ki a Kukorica Termésverseny aktuális helyzetéről, a
versenyparcellák növényállományának fejlődéséről, a fejlődést befolyásoló körülményekről.
Riportokat készít a versenyzőkkel és támogatókkal, és közli azokat honlapján és a Kukorica
Barométer aktuális számaiban.
Élő és internetes konferenciákat, találkozókat, üzemlátogatásokat szervez
Tanulmányokat, szakmai összefoglalókat készít a termésversennyel kapcsolatos
tapasztalatokról
A termésversenyben való mind eredményesebb részvételhez kötődő versenyzői és ellenőri
tanfolyamokat, továbbképzéseket szervez
Megszervezi a Kukorica termésverseny éves értékelő és díjkiosztó konferenciáját

Támogatási szintek és elnyerhető szponzori fokozatok:
A szponzori tevékenység elismerésére és a fokozott szponzori tevékenyég méltó megjelenítésére a
Magyar Kukorica Klub Egyesület szponzori fokozatokat állapít meg. A szponzori fokozatok mind a
felsorolás sorrendjében, mind a megjelenítési formában kifejezésre jutnak.
A támogatók az elnyert támogatási szintjeikhez tartozó megnevezést (pl.: a Kukorica Termésverseny
Arany fokozatú támogatója) jogosultak saját reklámjaikban is használni, logójukon feltüntetni.

A Kukorica Termésverseny Főtámogatója
A Kukorica Termésverseny Főtámogatója címet az nyerheti el, aki a termésverseny
lebonyolításához komplex módon járul hozzá, legalább 3000000 (három millió) Ft értékben,
melyből legalább 1000000 (egymillió) Ft pénzbeli támogatás. (A pénztámogatást a Magyar
Kukorica Klub ProZea - Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók 10102952-5743700002000004) bankszámla számra fizeti be.

A Kukorica Termésverseny Arany Fokozatú Támogatója
A Kukorica Termésverseny Arany Fokozatú Támogatója címet az nyerheti el, aki a termésverseny
lebonyolításához komplex módon járul hozzá, legalább 1000000 (egymillió) Ft értékben,
melyből legalább 500000 (ötszázezer) Ft pénzbeli támogatás. (A pénztámogatást a Magyar
Kukorica Klub ProZea - Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók 10102952-5743700002000004) bankszámla számra fizeti be.

A Kukorica Termésverseny Ezüst Fokozatú Támogatója
A Kukorica Termésverseny Ezüst Fokozatú Támogatója címet az nyerheti el, aki a termésverseny
lebonyolításához komplex módon járul hozzá, legalább 500000 (ötszáz ezer) Ft értékben,
melyből legalább 300000 (háromszáz ezer) Ft pénzbeli támogatás. (A pénztámogatást a
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Magyar Kukorica Klub ProZea - Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók 10102952-5743700002000004) bankszámla számra fizeti be.

A Kukorica Termésverseny Bronz Fokozatú Támogatója
A Kukorica Termésverseny Bronz Fokozatú Támogatója címet az nyerheti el, aki a termésverseny
lebonyolításához komplex módon járul hozzá, legalább 300000 (háromszáz ezer) Ft értékben,
melyből legalább 100000 (százezer) Ft pénzbeli támogatás. (A pénztámogatást a Magyar
Kukorica Klub ProZea - Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók 10102952-5743700002000004) bankszámla számra fizeti be.

A Kukorica Termésverseny Támogatója
A Kukorica Termésverseny Támogatója címet az nyerheti el, aki a termésverseny
lebonyolításához legalább100000 (százezer) Ft befizetéssel járul hozzá a Magyar Kukorica
Klub ProZea bankszámlájára (ProZea Bankszámlaszám: Budapest Bank, Székesfehérvári
Fiók 10102952-57437000-02000004), vagy legalább ugyanilyen értékű különdíj adománnyal
járul hozzá a Termésverseny vonzerejének, színvonalának növeléséhez.

A KTTT működése







A Termésverseny azon támogatói, akik felvállalják a Támogatói Szabályzatban
megfogalmazott Támogatói Feltételrendszert, jelen dokumentum aláírásával létrehozzák az
önálló jogi személyiség nélküli Kukorica Termésverseny Támogatók Társaságát KTTT.
A Társaság tagjai önállóan és külön megállapodásban rögzítik, hogy mekkora értékű
hozzájárulással segítik a Kukorica Termésversenyt.
A Társaság tagjai képviselőt választanak maguk közül, aki képviseli a Társaság tagjainak
érdekeit és tartja a kapcsolatot a MKK-val.
A Társaság jogosult ellenőrizni a befolyt támogatások felhasználását, különösen azt, hogy a
társaság tagjai egyenlő feltételeket kaptak-e a kétoldalú megállapodásokban, s a Magyar
Kukorica Klub Egyesület által nyújtott teljesítmény és minőség arányban áll-e a
megállapodásban rögzítettekkel. A társaság jogosult kérni az Egyesület Felügyelő Bizottságát,
hogy részére fenti kérdésekben kielégítő választ adjon.
A társaság működtetéséről és a működés feltételeiről a Magyar Kukorica Klub gondoskodik.

A tagság megszűnése, alkalmatlanná válás és kizárás







A KTTT megszűnik a tagok egyhangú megszüntető nyilatkozatával.
Amennyiben a tagok megszüntetik a kukorica Termésverseny támogatását – egy befizetés
sem érkezik az adott évi támogatás ok befizetésének határidejére – és a már addig
beérkezett befizetéseket az Egyesület a megjelölt célokra felhasználta, a KTTT egy éves
további névleges működés után automatikusan megszűnik.
A KTTT tagság az adott tag utolsó befizetését követő befizetési határidővel, amennyiben
újabb befizetést nem eszközöl, automatikusan megszűnik.
A KTTT tagság megszűnik, ha időközben a támogató tag valamely tagsági kritériumnak nem
felel meg, vagy cégbírósági végzéssel megszűnik, vagy megbízója a felhatalmazást
visszavonja.
A KTTT tagság kizárással megszüntethető, ha az adott támogató időközben méltatlanná válik
a támogatói névsorban való szereplésre, nevével veszélyeztetné a Magyar Kukorica Klub
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Egyesület és a többi támogató jó hírét, lejáratná a Kukorica Termésversenyt. A kizárást az
Egyesület önállóan, elnökségi határozattal, vagy a többi KTTT tag egyhangú írásbeli
nyilatkozatával határozhatja el.

KTTT tagsági nyilatkozat (minta)
Fentiek megfelelnek az általam a Magyar Kukorica Klub Egyesület által szervezett, a Kukorica
Termésverseny fenntartását és előmozdítását célzó Kukorica Termésverseny Támogató Társaság
tevékenységét szabályzó elveknek és szempontoknak, azokkal egyetértek.
Nyilatkozom, hogy a Kukorica Termésverseny Támogató Társaság tagja kívánok lenni.
…………………………………., 201….. ………………..

…………………………………………………………………..
Név

…………………………………………………………………..
első felajánlás összege
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