1. A kiállítás sikere a néhány nagy kiállító megjelenésének is volt köszönhető. Ezért ők
eddigi helyüket elfoglalva vesznek részt és járulnak hozzá a jövő évi kiállítás sikeréhez.
2. Aki nem MEGFOSZ tag társkiállító (társkiállító az, aki a katalógusban szerepel, önálló,
lehatárolt területtel rendelkezik és önálló személyzete van), annak nem jár terület.
3. A korábbi évekhez képest nincs lehetőség a területnövelésre a túljelentkezés miatt, kivéve,
ha az árbevétel növekedése sávváltást eredményez, de ez nem lehetne nagyobb mint 10%
évente. Amennyiben egy adott cég az AgrárgépShow kiállítással párhuzamosan az
AGRO-MASH EXPO-n is kiállít, akkor a következő 3 évben helyhiány esetén az
AgrárgépShow-n nem lehet kiállító.
4. Használt gépet nem lehet kiállítani. (Külföldi használt gép: olyan gép, amelynek az első
forgalomba helyezése nem magyar felhasználónál történt.) Ennek a célnak megfelelően
olyan eljárásrend kerül kialakításra, amely szerint, ha kiderül egy kiállítóról, hogy
megszegi az alapelvet, akkor az Etikai Bizottság kivizsgálását követően kizárásra kerül a
jövőbeni kiállításokról. Az Etikai Bizottságnak joga bekérni a közvetlen importjogot a
gyártótól az eset kivizsgálására. Az Etikai Bizottság kidolgoz egy eljárásrendet, mely
alapján javaslatot tesz a vizsgált cégről. Az elnökség dönt szankcionálásról (ez a
legrosszabb esetben kizárás). A döntés ellen fellebbezési lehetőség van a közgyűlésen.
5. A túligényelt területek kezelésére, a MEGFOSZ tagságnál figyelembe vett mezőgazdasági
gépforgalmi adatok alapján, az alábbi sávok érvényesek a területmaximumok
megállapításánál:
0- 250 mill.Ft maximum 100 m2
250-500 mill. Ft maximum 200 m2
501-1500 mill. Ft maximum 300 m2
1501-6000 mill. Ft maximum 450 m2
6001-20000 Ft maximum 600 m2
20001 mill. Ft felett külön elbírálás
Az árbevétel alapja maximum a NAV-nál bejelentett árbevétel lehet.
6. Aki határidőre nem küldte vissza az igényfelmérő táblázatot, az a fennmaradó területre
juthat be.
7. Másik pavilonba való átjelentkezésre csak a felszabadult területek esetén van mód.
8. Amennyiben elmúlt 3 év közgyűlések több mint a felén nem volt jelen, az 20%-os terület
elvonást kap, vagy kevésbé preferált területen állíthat ki.
9. Az elmúlt 3 évben az egyéb tagi aktivitás alapján maximum 20% területnövelést vagy
preferáltabb területen való kiállítási lehetőséget kaphat. A területnövekedés átléphet a
sávkorláton.
10. Aki fizetési határidő után 5 munkanappal fizette be a tagdíjat, annak 10 %-kal csökken a
területe.
11. Aki tagsági bejelentés alapján a területkiosztás szabályait megszegte és ezáltal
jogosulatlanul nagyobb területhez jutott, vagy mást nagyobb területhez juttatott, annak
50%-kal csökken a területe. Erről az elnökség dönt.
12. Aki fizetési kötelezettségeit többszöri felszólításra sem teljesítette a Hungexpo felé, és
ezáltal negatív fényben tüntette fel a tagságot az a jövőben csak társkiállító lehet.
13. Új kiállítók maximum 100 m2-el jelentkezhetnek a fennmaradt területre.

