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A Termésverseny résztvevőinek teendői 
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Ki a Versenyző? 
A Kukorica Termésverseny Versenyzője az a természetes vagy jogi személy, aki a 
https://www.magyarkukoricaklub.hu/termesverseny felületen regisztrált, s regisztrációját 
elfogadták. A versenyző vagy természetes úton (pl: a terület jogos használója), vagy a terület 
jogos használója által felhatalmazás útján rendelkezik a versenyterülettel. 
Hogyan kell jelentkezni a Termésversenyben való részvételre? 

• Regisztráljon: https://www.magyarkukoricaklub.hu/termesverseny  
• Ha már regisztrált, jelentkezzen be 
• Bejelentkezés után kattintson a Termésverseny oldalra, vagy kattintson ide  
• Töltse ki a még hiányzó rovatokat a személyi adatoknál, jelölje be tanácsadóját, adja 

meg támogatóját, szponzorát (listából választhatók) 
• Töltse ki a parcellaadatokat, adjon rövid szöveges leírást, s jelölje be a térképen a 

parcella helyét. (Ha a vetés előtt jelentkezik, csak a személyes adatokat töltse ki!) 
Regisztrációs díj átutalása:  
Postai cím: 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12. 

Adószám: 18498150-2-07 

Folyószámla: Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók,10102952-57437000-01000001 

 (A Jelentkezési adatok ellenőrzése után a Versenybizottság által meghatározott határidőn 
belül hiánypótlásra van lehetőség - pl.: parcella helyének pontosítása, technológiai adatok 
pontosítása. A nyilvántartásba vételről és a hiánypótlási igényről a Versenybizottság értesíti a 
Versenyzőt.)  
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Mik a Versenyző kötelezettségei a verseny során? 
A versenyző köteles minden, a verseny átlátható és megbízható lebonyolításához szükséges 
körülményt és eszközt biztosítani, mégpedig: 

• Hiteles mérlegelési lehetőséget 
• Hiteles szemnedvesség mérési lehetőséget 
• Betakarító és szállító kapacitást 
• Pártatlan tanú jelenlétét (nem kötelező) 
• Betekintési lehetőséget a versenyterületre vonatkozó dokumentációba  

Mik a Versenyzőnek teendői a regisztrációt követően a verseny során? 
• Vezeti az elektronikus Versenynaplót (Parcellaadtok) 
• Elektronikusan beküldi a vetőmag minőségét és tulajdonlási jogát igazoló 

dokumentumokat 
• Elvégzi a termésbecslést (Termésbecslés kalkulátor), és a termésbecslés 

eredményének megküldésével egyidejűleg bejelenti a betakarítás várható időpontját és 
kéri a becsült terméshez szükséges ellenőrzést  

• Versenyparcellán belül kijelöli a betakarítandó területet és elkülöníti a tábla többi 
részétől 

• Amennyiben személykocsival nem járható az út, biztosítja az ellenőrök számára a 
versenyterületre jutást 

• Bemutatja az ellenőröknek a mérleget, a szemnedvesség mérő műszereket, s a 
hozzájuk tartozó hitelesítő (kalibrálási) dokumentumokat 

• Bemutatja az ellenőröknek az üres rakfelületű, letisztított betakarító és szállító 
gépeket, járműveket 

• Irányítja a betakarítást 
• A megfelelő helyeken ellátja aláírásával a Versenynaplót és a kísérő dokumentumokat 
• A betakarítást követő 24 órán belül elektronikus levélben értesíti a Versenybizottságot 

a betakarítás megtörténtéről, a ténylegesen betakarított terület nagyságáról és az elért 
terméseredményről (ezt közösen is teheti az ellenőrrel)    

• A teljes Versenynaplót mellékleteivel, s a szükséges aláírásokkal a betakarítást követő 
48 órán belül regisztrált levélben feladja a Versenybizottság részére  

 
Mik a versenyző jogai és lehetőségei a verseny során? 

• A versenyzőnek joga van tanácsadókat alkalmazni és felajánlott támogatásokat 
(szponzorációt) elfogadni 

• A versenyző élhet azzal a lehetőséggel, hogy a Magyar Kukorica Klub Egyesületben a 
versenyzés évére és egy további évre versenyzői jogon klubtagságot szerezzen.  
Amennyiben a klubtagságot továbbra is fenn kívánja tartani úgy, hogy a versenyzést 
nem folytatja, a rendes tagok további kötelezettségeinek is eleget kell tennie 

• A versenyző kérheti a Magyar Kukorica Klubot, hogy tanácsokkal lássa el a 
versenyben való részvétellel kapcsolatos ügyekben, szakmai kérdésekben 

mailto:magyarkukoricaklub@me.com
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• A versenyző kérheti, hogy tanácsadóját, szponzorát a versennyel kapcsolatos 
közleményekben feltüntessék – ez csak regisztrált és elfogadott tanácsadók, ill. a 
Magyar Kukorica Klubbal megállapodást kötött szponzorok esetében lehetséges 

• A versenyzőnek lehetősége van arra, hogy a parcelláját szélesebb körben bemutassa, 
versenyzői tevékenységével kapcsolatos szakmai rendezvényeket szervezzen, 
interjúkat adjon 

• A versenyző kérheti a Magyar Kukorica Klubtól, hogy az általa kezdeményezett 
rendezvények szervezésében és lebonyolításában közreműködjön (pl.: versenyparcella 
betakarítási bemutató) – a Magyar Kukorica Klub az ilyen kezdeményezéseket 
támogatja 

 

Olvassa hírleveleinket, vegyen részt rendezvényeinken! 

mailto:magyarkukoricaklub@me.com
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