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MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGEK  

SZÖVETSÉGE  

 

ATL TAGOZAT
   

 KRITÉRIUMRENDSZER
    

  

A MAKSZ ATL ügynökségeinek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:  

Alapkövetelmények  

• Jogi személy, mely szolgáltató tevékenységét oly módon végzi, hogy elősegítse 

ügyfelei kommunikációs és piaci céljainak elérését. 

• Teljekörű marketing-kommunikációs szolgáltatás nyújtása: 

1. marketing-kommunikációs tanácsadás 

2. stratégiai tervezés 

3. kreatív tervezés és kivitelezés 

4. produkciós előkészítés és gyártatás 

• Önálló, független szervezet, melynek sem hirdető, sem média nem tulajdonosa. 

• Nem tartozik médiavállalkozás érdekeltségi körébe. 

• Bevételeinek legalább 51%- a olyan szervezettől származik (közvetve vagy 

közvetlenül), amely nem áll többségi állami tulajdon alatt. Többségi állami 

tulajdonúnak minősül bármely költségvetési szerv, államigazgatási vagy önkormányzati 

intézmény, továbbá azok a szervezetek , amelyekben az állam vagy valamely 

önkormányzat többségi tulajdonos. 

Szakmai feltételek  

• Állandó magas szakmai színvonal nyújtása. 

• Kötelezően részt vesz évente legalább egy hazai szakmai megmérettetésen (Arany 

Penge, EFFIE, stb.) és ezeken háromévente legalább egyszer short list-re kerül. 

A szakmai feltételekhez rendelhető mutatók  

• Éves forgalma az utolsó két teljes év átlagában 400 millió forintot, vagy iparűzési 

adóalapja a 90 millió forintot eléri. 

• Nettó árbevételének 70 %-a kizárólagosan kommunikációs ügynökségi tevékenységből 

származik. 
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• Munkaviszonyos jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak száma legalább 15 

főállású szakember, ezen belül legalább: 

o 5 account 

o 5 kreatív 

o 1 produkciós (feladatokkal megbízott) 

• Önmaga, vagy jogelődje / tulajdonosa legalább öt éve működik a piacon. 

 

Jogi, erkölcsi normák  

• Nem áll végelszámolás alatt, vagy nincs ellene indított csődeljárás, vagy felszámolási 

eljárás folyamatban. 

• Gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt nem követett el, (amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányok alól nem mentesül). 

• Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettsége nincs. 

• Tiszteletben tartja a szerzői jogokat, jog-tiszta szoftverekkel dolgozik. 

• Kötelezően elfogadja az ÖRT etikai kódexét. 

 

Megfelelés a MAKSZ normáknak és alapelveknek  

• Kötelezően elfogadja a MAKSZ etikai kódexét. 

• Kötelezően részt vesz a tagság érdekeit befelé, illetve kifelé szolgáló 

adatszolgáltatásokban. 

• A MAKSZ tudomásul veszi az ügynökségek törvényi korlátait, valamint a nemzetközi 

hálózatokra vonatkozó jogi szabályozásokat. 

• Az elnökség által elfogadott és a tagság legalább 2/3 által támogatott szakmai 

döntéseket önmagára nézve kötelezően elfogadja. 

A MAKSZ ATL ügynökségi tagozata az alábbi szabályok szerint működik, és ezen 

szabályokat a tagozat minden tagja magára kötelező érvényűnek tekinti.  

• Új tag felvétele esetén annak megállapítására, hogy az ügynökség által végzett szakmai 

munka megfelel a hazai piacon elvárható magas színvonalnak, az erre kijelölt felvételi 

bizottság dönt az ügynökség múltja, bemutatott anyagok, díjak, prezentáció alapján. 

• A felvételi bizottság ad hoc jelleggel jön létre, amelyet a mindenkori elnökség jelöl ki. 

A felvételi bizottságot minimum három ügynökségi tag vezető tisztségviselője alkotja. 

Döntéseiket 2/3-os szavazattöbbséggel hozzák. 

• Abban az esetben, amennyiben valamely tagügynökség olyan piaci magatartást tanúsít, 

amely árt a szövetségnek, illetve a szövetség tagjainak, egy, a célra létrejött ad hoc 

bizottság tesz javaslatot az elnökségnek az ügynökség sorsát illetően. 
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• Az ad hoc bizottság a következő szankciókat javasolhatja: 

(a lenti szankciók nem feltétlenül jelentenek sorrendiséget) 

• Szóbeli figyelmeztetés 

• Határozatban figyelmeztetés 

• Pénzbüntetés (50-200 ezer Ft-ig) 

• Tagság felfüggesztése 

• Teljes nyilvánosságra hozatal (pl. ha elhatárolódás is szükséges) 

• Tagság megszüntetése (nyilvánosságra hozatallal) 

 

Az ad hoc bizottság működési rendje:  

• Az ad hoc bizottság tagjai: 

• Szekcióelnök 

• Minimum négy tagügynökség vezetője 

(súlyos vétség esetén több tag is felkérhető) 

• Szükség esetén a jogtanácsos 

• A fegyelmit bármely tag kezdeményezheti. Az elnökség – szükség esetén, rendkívüli 

ülésen, vagy írásban - dönt a fegyelmi beindításáról. 

• A fegyelmit, az elnökségi döntést követően 2 héten belül le kell folytatni. 

• A bizottság összeállítása és a fegyelmi előterjesztése a szekcióelnök feladata. 

• A szavazáson a jogtanácsos csupán javaslattételi joggal vesz részt. 

• A tagok ¾-es szavazat-többséggel döntenek. 

• Tagság felfüggesztéséhez, a teljes nyilvánosságra hozatalhoz, illetve a tagság 

megszüntetéséhez elnökségi jóváhagyás kell. 

• A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet a tagok minden esetben megkapnak. 

  tagságon belüli nyilvánosság  


