Versenyszabályzat
XIV. Kukorica Termésverseny
2022.

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! Regisztráció után a versenyzés joga nem ruházható át.
2. Regisztráció a www.magyarkukoricaklub.hu honlapon, elektronikus úton történik.
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 maga végzi, vagy a termesztés saját gazdaságában saját szakmai
irányításával folyik, vagy foglalkoztatója őt nevezte, vagy megnevezte a
versenyterületen folyó termesztés felelőseként.
4. A tagsággal rendelkező versenyzők adott évi tagdíját az Egyesület a nevezési díjból írja
jóvá.
5. A Versenyben egy versenyző több versenyterülettel is részt vehet
a. Amennyiben egy versenyző több versenyterületet nevez, azonos kategóriában
(pl.: régiók, szántás nélküli) csak egy, a legjobb eredményt elérő versenyterülete
alapján díjazzák
b. Amennyiben egy versenyző több versenyterületet nevez, de azok eltérő díjazási
kategóriákba tartoznak, az eltérő kategóriák szerint is díjazható
6. Versenyterület céljára bejelentett területenként egy, legalább 5 hektáros (50000 m2),
azonos hibriddel elvetett, összefüggő táblát vagy táblarészt kell kijelölni. A területbe
nem számítanak bele a „nettózás”-sal kieső területek - forgók, táblaszélek és a tábla
többi részétől elválasztó sáv. A betakarításra kijelölt terület határain belül terület
kivételére nincs lehetőség, függetlenül az oda eső tereptárgyaktól, növényzettől,
berendezésektől.
7. 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.
8. Sikeres (szabályos) a regisztráció akkor, ha:
a. Az elektronikus regisztráció 2022. július 31.-én 24 óráig beérkezik
b. Az elektronikus regisztrációval egyidejűleg a vetőmag eredetét igazoló okmány
(számla, szállítójegy) és a vetőmagot tartalmazó zsák fémzárolási címke
fénymásolata vagy fényképe beérkezik
c. Amennyiben a versenyző nem az eredeti jogosultja a területhasználatnak, úgy a
3. pont szerinti igazolás beérkezik (postai küldeményben, e-mailes nyilatkozat,
fénymásolt nyilatkozat)
d. A regisztráció tartalmazza mind a versenyzőre vonatkozó adatokat, mind a parcella
valós térképi bejelölését, mind az agrotechnikai adatok valóságnak megfelelő
bejegyzését
A regisztráció időpontjára a nevezési díj beérkezik a Magyar Kukorica Klub Egyesület számlájára:
Folyószámla: Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók, 10102952-57437000-01000001
9. A regisztráció megerősítése:

a. A regisztrációt a Versenybizottság annak beérkezésétől számított 8 napon belül
megerősíti, s erről a versenyzőt elektronikus levélben értesíti
b. A június 15-e előtt beérkezett regisztrációkat a Versenybizottság „Előregisztrációnak”
tekinti, s ha a rögzített adatok egyébként kielégítik az adatközlési minimumot és
megfelelnek az egyéb bejegyzésekkel, igazolásokkal szemben támasztott
követelményeknek, véglegesíti
10. A regisztráció elutasítása
a. A regisztrációt az elektronikus rendszer automatikusan elutasítja, ha az adatok
feltöltése nem felel meg az adatfeltöltési minimum feltételeknek – erre vonatkozóan az
elektronikus rendszer automatikus üzeneteket küld, és lehetőséget biztosít a
módosításra
b. A Versenybizottság elutasítja a regisztrációt, ha a szükséges mellékletek és/vagy a
nevezési díj nem érkezik be az elektronikus regisztrációt követő 8 napon belül (a
végleges jelentkezési határidő lejárta előtt az elutasított regisztráció megismételhető)

11. Ellenőrzés:
a. A versenyterület betakarítása akkor értékelhető a termésversenyben, ha a
betakarítás megfelelő szintű ellenőrzés mellett zajlott
b. Versenyterület betakarításához ellenőrzés csak akkor biztosított, ha a
Termésbecslés kalkulátor által, annak szabályos kitöltése után automatikusan
beküldött adatok beérkeztek, s ezek alapján a Versenybizottság az ellenőrzést
jóváhagyta. (Szabályos a Termésbecslés kalkulátor segítségével végzett
termésbecslés, ha legalább 3 mintavétel adata szerepel benne, az adatokat a
kalkulátorban megadott mértékegységek szerint töltötték fel, s így a kalkulátor
reális, átszámolást nem igénylő eredményt ad. A becslést csak a három minta
adatainak betáplálása után továbbítja a rendszer!)
c. A betakarítás várható dátumát a napszakra utaló közeli időpont megjelölésével
három nappal előre meg kell jelölni.
12. A versenyterület betakarítása során a kijelölt területen a kombájn sávokat vág ki oly
módon, hogy egy sáv kivágása után a kivágott sáv szélességének kétszeresét érintetlenül
hagyja. Egy sáv szélessége egy kombájnnal történő betakarítás esetén a vágóasztal
legfeljebb kétszerese lehet, tehát a kombájn maga mellé fordulhat! Több kombájnnal
végzett betakarítás esetén a kombájnok csak a teljes vágószélesség kétszeresének
kihagyásával fordulhatnak vissza, maguk mellé nem fordulhatnak! Legfeljebb 2
kombájn dolgozhat az ellenőrzött betakarításon! A kezdőpont kijelölése és az egy
kombájnos betakarítás visszafordulási szabálya (pl.: túl hosszú parcellán) az ellenőr
jóváhagyásával történhet.
13. Amennyiben 12 t/ha feletti megállapított termés esetén a termésbecslés és az első 1/3ad megállapított termése között 10%-nál nagyobb a különbség, s ez egyben magasabb
ellenőrzési szintet igényel, a betakarítást a következő 1/3 területen meg kell ismételni,
és az lesz az elfogadott terméseredmény. (Ez esetben termésbecslésnek az első 1/3-ad
betakarítását kell tekinteni, s ehhez kell megállapítani a szükséges ellenőrzés szintjét.)
Amennyiben az első 1/3-ad rész terméseredménye meghaladja az eredetileg kért
ellenőrzési szintet, a következő 1/3-ad rész betakarítását csak a szükséges ellenőrzési
szint jelenléte mellett szabad megkezdeni! Amennyiben a versenyző nem kéri a
termésszintnek megfelelő ellenőrzési szint mellet a következő 1/3-ad területrészre az
ellenőrzés megismétlését, a Versenybizottság az eredményről Tanúsítványt állít ki, de
az eredményt a versenyben nem értékeli.
14. A versenyregisztráció a versenykiírással azonos időben indul és tárgyév július 31.-én
zárul.

15. A versenyben kizárólag a bejelentett versenyparcella elhelyezkedése szerinti országban
engedélyezett módszerek, technológiai anyagok és vetőmagok használhatók.
16. Minden, a versenyterületen felhasznált anyag eredetét hitelt érdemlően kell igazolni.
17. Minden, a (kijelölt) területtel és technológiával kapcsolatos adat nyilvános. Az adatokat
a verseny eredményének kihirdetésével egy időben közzéteszik
18. Jelentkezési határidő: 2022. július 31.
19. Betakarítási határidő: 2022. október 31.
20. A területmérés csak a Versenybizottság által elfogadott módszerrel történhet és a
betakarított termés mennyisége csak hitelesített mérlegen mérve állapítható meg.
21. A méreteket és mennyiségeket a Versenybizottság által oktatásban részesített és
elismert (igazolvánnyal rendelkező) Betakarítási Ellenőr állapítja meg.
22. A betakarítás megtörténtét a betakarításról készült Betakarítási Jegyzőkönyvvel kell
igazolni. A Betakarítási Jegyzőkönyvhöz csatolni kell a Területmérési Jegyzőkönyvet
és a hivatalos, eredeti, a versenyző és az ellenőr által együttesen aláírt mérlegjegyeket.
23. Betakarítási dokumentumok beérkezési határideje:
a. Az elektronikus dokumentumokat az ellenőr küldi be 24 órán belül
b. A papír alapú dokumentumoknak a betakarítás dátumától számítva legfeljebb 5
nappal kell beérkezni. A dokumentumokat postán, ajánlott küldeményként kell
beküldeni, vagy személyesen kell eljuttatni a Magyar Kukorica Klub Egyesület
postacímére. (Postára adás legkésőbb a betakarítást követő 3. napon esedékes.)
Az utolsó beérkezési dátum 2022. november 5. 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 késett vagy elveszett. Ilyen
esetben a dokumentumokat a Versenyzőnél maradó példányok hiteles
másolatával lehet pótolni.
24. Eredményhirdetés: legkésőbb 2022. november 30.
25. A Versenyző külön nyilvántartásban (a www.magyarkukoricaklub.hu honlapon
elérhető, általa vezetett Versenynaplóban) rögzíti a benevezett terület adatait, valamint
az ott folyó termesztési műveleteket. A Versenynapló a regisztráció alkalmával
automatikusan jön létre. A Versenynaplót a Versenybizottság az adminisztrációs
felületen folyamatosan ellenőrzi, s hiányosság esetén adatpótlást kérhet, illetve a
Versenyzőt észrevételeiről értesíti.
26. A Versenyző elfogadja a szervező által felállított ellenőrző és szakmai bizottságokat az
általa vezetett nyilvántartás (Versenynapló) megtekintésére.
27. 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.
28. 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 saját neve mellett, a
Jelentkezési íven meg kell jelölnie a szponzorálás módját (pl.: termék, pénz,
tanulmányút, stb.), valamint a tanácsadási szakterületet.
29. Versenyző a nevezéssel egy időben befizeti a nevezési díjat.
30. A nevezési díjat a Versenybizottság állapítja meg.

31. A nevezési díj nem tartalmazza a becslésben megállapított ellenőrzési szinthez
szükséges ellenőrök kiszállási és ellenőrzési alapidő költségeit, azokat a versenyző
téríti.
32. Az ellenőrzési díjat (6000 Ft/óra x ellenőr + 120 Ft/km kiszállási költség) a Versenyző
köteles kiegyenlíteni a Magyar Kukorica Klub által kiállított számla ellenében. (A
feltüntetett adatok az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!) Az ellenőrzés díját a
Magyar Kukorica Klub számlázza ki a versenyző által elfogadott Betakarítási
Jegyzőkönyvön feltüntetett időelszámolás alapján.
33. A nevezési díj 2022.-re megállapított összege*:
a. Bejelentett szponzorral rendelkező versenyző esetében: 130000 (százharminc
ezer) forint + Áfa, minden bejelentett versenyterületre
b. Nem szponzorált versenyző esetében: 80000 (nyolcvanezer) Ft+Áfa (Nem
szponzorált versenyzőnél támogató/szponzor neve nem tüntethető fel a
közleményekben és a versenydokumentumokban. Amennyiben a versenyző
független tanácsadó segítségét kéri, kérheti a Versenybizottságot a tanácsadó
nevének feltüntetésére. Saját cég, támogató családtag a nevezési díj tekintetében
nem számít szponzornak.)
34. Amennyiben az ellenőr/ellenőrök kivonulása után az ellenőrzés a versenyző hibájára
visszavezethetően meghiúsul, a kiszállási költséget a versenyző viseli, és a regisztrációs
díj nem követelhető vissza.
35. Amennyiben a versenyző a regisztrációt 2022. augusztus 31. előtt visszavonja, 20%
kezelési költség levonása mellett a regisztrációs díjat visszakérheti.
36. Amennyiben a versenyző a regisztrációt augusztus 31. után vonja vissza, a regisztrációs
díjat 50% kezelési költség levonása mellett visszakérheti.
37. Ellenőrök kérése után a regisztrációs díj nem igényelhető vissza
38. Szponzorált versenyző esetében a regisztrációs díj nem igényelhető vissza. A díj
összegének felhasználásáról a szponzor és a Versenybizottság állapodik meg.
*A 31. és 32. pontok szerinti változtatásokat azért vezettük be, hogy a versenyzőket
ösztönözzük a betakarítás Szabályzat szerinti előkészítésére és megszervezésére.

Kizárási feltételek:
Amennyiben Versenyző megsérti a Versenyszabályzatot, a Versenybizottság kizárhatja a
Versenyből.
Kizáráshoz vezethetnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Versenynapló és a többi alapdokumentum vezetésének, kiállításának elmulasztása
a közlések, bejegyzések valódiságának kétségbe vonhatósága (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
olyan lépések bejegyzése, amelyeket nem végeztek el
a területkijelölés megváltoztatása
a terület méreteire vagy a betakarított termés adataira vonatkozó nem hitelesített
változtatás
az ellenőrzési díj átutalásának elmulasztása

Kőszárhegy, 2022. január 31.
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