
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Top20 kísérleti rendszer 

1. A Top20 kísérleti rendszer a demokratikus és szabad véleménynyilvánítás, a szabad 

információáramlás és az információhoz való jogok jogalapján nyugszik 

2. Mind a kereskedőknek, mind a termelőknek, mind a felhasználóknak szüksége van 

eredményes és versenyképes tevékenységükhöz független, a termelés biológiai 

alapjainak gazdasági és termesztési használhatóságát megmutató információbázisra.  

3. A Magyar Kukorica Klub Egyesület, mint magányszemélyek által alapított független 

civil szervezet jogi fenntartások, és harmadik személyek akadályoztatása nélkül 

felvállalhatja az erős szakmai és széles társadalmi alapokra helyezett, nyílt, az egyenlő 

esélyek biztosítását szem előtt tartó, agronómiai és marketing igényeket szolgáló 

kísérleti és ehhez kapcsolódó eredményközlési rendszer kidolgozását és működtetését. 

4. A Top20 kísérleti rendszer vázát képezi egy folyamatos, a Magyarországon 

forgalomban lévő, vagy potenciálisan forgalomba kerülő kukoricafajták agronómiai, 

gazdasági és felhasználási értékeinek népszerűsítését szolgáló tájékoztatási 

tevékenységnek. A tevékenység fókuszában, a hibridek tulajdonságainak mind 

szélesebb körben való megismertetése áll. A cél elérését és a figyelem koncentrálását a 

20 legbővebben termő, leggazdaságosabb, összesített értékek, valamint a szakmai 

közvélemény tekintetében legnépszerűbb hibridek kiválasztásához szervezett, 

széleskörű részvétellel és figyelemmel kísért verseny, és a Top20 évenként 

megállapított, megkülönböztetett csoportjába való besorolása is szolgálja. Hasonlóan, 

a Top20 kísérleti rendszer képezi alapját az”Év Kukoricafajtája” cím odaítélésének. 

5. A Top20 kísérleti rendszer anyagi fedezetét a bejelentők költségtérítései, az ágazatban 

érdekelt gazdasági szervezetek önkéntes támogatásai és a különböző, Európai Unióban 

és Magyarországon meghirdetett pályázatokon elnyert összegek jelentik. 

6. A Magyar Kukorica Klub Egyesület felvállalja, hogy a kereskedelemben megvásárolja 

annak a bejelentett fajtaszámtól függő, de legalább 4 hibridnek a kísérletekben 

szerepeltetéshez szükséges mennyiségű vetőmagját, amelyeket a Klub erre alakult 

szakmai csoportja és a szakmai közvélemény összehasonlításra mérvadónak tart. 

7. A Magyar Kukorica Klub felvállalja, hogy a kísérleteket a feltételekkel rendelkező, a 

szakmai közvélemény által elfogadott kivitelezőknél, az ország jellemző kukorica 

termő tájain kísérletbe állítja. 
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8. A Magyar Kukorica Klub kidolgozza, és nyilvánosságra hozza a kísérletezés, adat 

felvételezés és eredményközlés módszertanát, a közlendő információk jegyzékét, és a 

kísérleti helyeket. 

9. A Magyar Kukorica Klub rendszeresen ellenőrzi a kísérleteket, elvégzi az adatgyűjtést 

és feldolgozást, és rendszeresen közzéteszi az ellenőrzések eredményeit. 

10. A Magyar Kukorica Klub az eredményeket saját honlapján, külön nyomtatott 

kiadványban, és a vele támogatói megállapodást kötött szaksajtó hasábjain azonos 

formában teszi közzé. 

11. A kísérletek nyilvánosak, bárki által megtekinthetők, az eredmények bárki által 

hozzáférhetők (a bejelentők a bejelentéssel egyidejűleg hozzájárulnak a keletkezett 

információk közléséhez). 

12. A Magyar Kukorica Klub a népszerűsítés érdekében többcsatornás, interaktív 

információáramoltatást folytat (bemutatók, konferenciák egyéb népszerűsítő 

eszközök), melynek bejövő ágát visszacsatolja a fejlesztési tevékenységbe. 

Kőszárhegy, 2006. szeptember 20. 

Magyar Kukorica Klub Egyesület 


