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I. fejezet
1. A Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) az 1989.
évi II. törvény rendelkezései alapján létrejött önálló jogi személy, autonóm érdekvédelmi
szervezet. Az alapítók rögzítik, hogy a Szövetség nevében a "Szövetség" szó nem kíván arra
utalni, hogy az alapítók társadalmi szervezetek szövetségét (1989.évi II. tv. 13.§.) kívánták volna
létrehozni.
2. A Szövetség székhelyét a Közgyűlés határozza meg. A Szövetség székhelye: 1027 Budapest,
Bem rakpart 30. VI. em. 55.
3. A Szövetség neve:
magyarul:
angolul:
németül:
franciául:

Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
Association of Communications Agencies in Hungary
Verband Ungarischer Kommunikationsagenturen
Association des Agences-Conseils en Communication Hongrois

4. A Szövetség rövidített neve:

MAKSZ
II. fejezet

A Szövetség célja
1. A Magyarországon dolgozó reklám-, média-, online, BTL, és PR ügynökségek szakmai és üzleti
közös érdekeinek képviselete a reklámozók, a fogyasztói szervezetek, a média és a kormányzati
szervezetek viszonylatában.
2. Elősegíti a kommunikációs ügynökségi szakma imázsának fejlesztését.
3. Elősegíti a magas szakmai színvonal kialakítását.
4. Korrekt és tisztességes kommunikációval segíti a verseny tisztaságát, hangsúlyozza a reklám-,
média-, online, BTL, és PR ügynökségek központi szerepét ebben a folyamatban.
5. Segíti a kommunikációs ügynökségi szakma képzési színvonalának növelését, elsősorban
gyakorlati oldalról.
6. Segíti a Kereskedelmi Szólásszabadság (Freedom of Commercial Speech) megvalósulását, és
ellenőrzést gyakorol a Szövetség tagjai sorában a rendelkezések betartására vonatkozóan.
7. A kommunikációs ügynökségi szakmával kapcsolatos jogi, törvénykezési, kormányzati döntések
előkészítésében aktívan részt vesz, képviselve tagjai és azok ügyfeleinek érdekeit. Tevékenységét
non-profit szervezetként végzi.
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8. Különös figyelmet fordít arra, hogy segítse tagjait ügyfeleikkel és a médiával fenntartott
kapcsolatok javításában, a tisztességes és egyenrangú üzleti feltételek megteremtésében.
9. A Szövetség a tagjai között felmerülő szakmai jellegű vitás kérdéseket igyekszik a Szövetség
keretein belül megoldani.
III. fejezet
A Szövetség feladatköre
1. A Szövetség a tagjai érdekképviseletét látja el. Ennek keretében:
1.1.Kezdeményezi, koordinálja, szervezi tagjainak összehangolt fellépését mindazon
kérdésekben, amelyek a szakma jó hírneve és tagjai érdekeinek érvényre juttatása körében
bármely téren felmerülnek.
1.2.Tagjai egyeztetett és összehangolt véleménye alapján állást foglal a reklám-, média-, online,
BTL, és PR ügynökségeket érintő gazdasági és jogi kérdésekben.
1.3.Figyelemmel kíséri az ügynökségek munkájával kapcsolatos jogszabályok gyakorlati
megvalósítását és az illetékes gazdasági és kormányzati szerveknél kezdeményezi a munkát
nehezítő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását.
2. Az érdekegyeztetés keretében:
2.1.Kidolgozza a pályázatokon való részvétel általános feltételeit és őrködik ezen szabályok
betartásán.
2.2.Javaslatot tesz a kommunikációs ügynökségi munkák díjazásának alapelveire és
alkalmazásuk szabályaira, melyeket folyamatosan felülvizsgál.
2.3.Kidolgozza a kommunikációs ügynökségi munkák személyiségi jogi, szerzői jogi
védelmének szakmai alapelveit.
2.4.Elősegíti a tagok által általánosan elfogadott, a nemzetközi szakmai gyakorlatnak megfelelő;
korszerű jogi és szerződéses keretek meghatározását mind a hirdettetők, mind az
alvállalkozók, mind a média vonatkozásban.
2.5.Szakmai és diplomás szakembereket továbbképző programokat készít elő és valósít meg.
2.6.Elősegíti a magyarországi kreatív munka színvonalának javítását.
3. A kapcsolattartás keretében:
3.1.Kidolgozza a különböző szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás módjait, a Szövetség
tagjai nevében és érdekében tárgyal fentiekkel.
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3.2.Kapcsolatot épít ki a nemzetközi kommunikációs ügynökségi partnerekkel - többek között:
EACA (European Association of Communications Agencies) IAA (International
Advertising Association), European Art Director's Club, az egyes országok kommunikációs
ügynökségi szövetségei - képviseli ezen szövetségekben és szakmai fórumokon tagjait.
IV. fejezet
A Szövetség tagsága
1. A tagok jogállásuk szerint lehetnek:

rendes tag
tagjelölt
pártoló tag

2. A tagok
2.1. A Szövetség rendes tagja lehet bármely, Magyarországon a cégnyilvántartásba bejegyzett
reklám-, média-, online, BTL és PR ügynökség, illetve reklámügynökség szervezeti egysége
feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a
szövetségi tagdíjat megfizeti és benyújtott tagfelvételi kérelmét a Szövetség erre
feljogosított szerve elfogadta.
2.1.1

A tagfelvételi kérelem benyújtásakor a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
Szövetség melyik tagozatába kéri felvételét. A tag felvételéről - a megjelölt tagozat
Felvételi Bizottságának a tagozat ügyrendjében foglalt kritériumok vizsgálata után
kialakított javaslatára – az Elnökség dönt.

2.2.Tagjelölt lehet bármely Magyarországon a cégnyilvántartásba bejegyzett reklám-, média-,
online, BTL és PR ügynökség, amely belépésének időpontjában még nem minden pontban
felel meg a tagfelvételi kérelemben megjelölt tagozat saját ügyrendjében foglalt
kritériumoknak.
2.3. Pártoló tag lehet a kommunikációs ügynökségi szakma területén közvetlenül vagy közvetve
érintett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a Szövetség
célkitűzéseivel, feladataival egyetért, illetve bármely módon elősegíti azok megvalósulását,
feltéve, hogy az Elnökség által meghatározott éves tagsági díjat megfizeti.
A pártoló tag a Szövetség Közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, a Szövetség
rendezvényein az Elnökség előzetes hozzájárulásával vehet részt.
A pártoló tag részére a Szövetség szolgáltatásokat nyújthat, amelyek elősegítik az
Alapszabályban írt célok megvalósulását, ugyanakkor hatékony befolyást gyakorolhatnak a
pártoló tag tevékenységére, üzletmenetére.
3. A Szövetség tagjai éves tagsági díjat fizetnek, melyet a Szövetség Elnöksége javaslata alapján a
Közgyűlés állapít meg.
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4. A Szövetség tagjai írásbeli nyilatkozattal elfogadják a Szövetség Alapszabályát.
4.1.A Szövetség tagjai elfogadják és magukra nézve is kötelező érvényűnek tekintik a Szövetség
szervei által kidolgozott és elfogadott irányelveket, dokumentumokat, szabályzatokat.
V. fejezet
Felvétel a Szövetségbe
1. A tagfelvételi kérelmet a Szövetség Elnökségéhez kell benyújtani, amely szerv dönt arról, hogy
a kérelmező a kérelemben előterjesztett jogállású tagja lehet-e a Szövetségnek.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
a, a cég nevét, cégbejegyzésének adatait, cégjegyzékszámát, adószámát
b, az alapítás évét,
c, a tulajdonosok nevét,
d, ügyvezetők-, vezetők nevét, szakmai gyakorlatát,
e, a leányvállalatok nevét, cégjegyzékszámát,
f, munkatársak-, szakemberek számát, (osztályonként) szakmai gyakorlatukat,
g, ügyfelek listáját (a PR ügynökségek részére nem kötelező),
h, referenciamunkákat,
i, a tárgyévet megelőző évben elért teljes árbevétel összegét, vagy a tárgyévet megelőző
évben elért, a helyi iparűzési adó alapjául szolgáló bevétel összegét,
j, a konkrét jogállást, melynek elnyerését a tag kéri,
k, határozott kérelmet arról, hogy a tag melyik tagozatba kéri felvételét.
2. A Szövetség minden tagozata 3 fős Felvételi Bizottságot működtet az Elnökség irányításával.
3. A Felvételi Bizottságok igény szerint üléseznek, határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák.
4. A Felvételi Bizottságok - az Elnökségnek benyújtott konkrét jogállás elnyerésére és tagozatba
történő felvételre irányuló kérelem és a személyes meghallgatás alapján - javaslatot tesznek az
Elnökségnek az ügynökség felvételére vagy felvételének elutasítására.
5. A Felvételi Bizottság a fenti adatok rendelkezésre bocsátását követően elrendelheti a kérelmező
(annak képviselője) személyes meghallgatását, amelynek során a képviselőtől kérheti a
kérelmező tevékenységének, szolgáltatásainak részletes bemutatását.
6. Az Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító határozata esetén a kérelmező a Szövetség
Közgyűlésétől kérheti a határozat felülvizsgálatát.
VI. fejezet
A tagság megszűnése
1. Megszűnik a szövetségi tagság, ha a tag írásban bejelenti kilépési szándékát a Szövetség
Elnökségének.
2. Megszűnik a tagság, ha a tag tevékenysége megszűnik, vagy tevékenységi köre oly mértékben
megváltozik, mely nem felel meg az Alapszabályban foglaltaknak.
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3. Ha a tag - írásbeli felhívás ellenére - nem teljesíti az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit, az
Elnökség jogosult a tagot a Szövetség tagságából felfüggeszteni és kizárására a soron következő
Közgyűlésnek javaslatot tenni.
3.1. A tag kizárására bármely tag írásbeli javaslatot tehet.
3.2. A tag kizárása a Közgyűlés háromnegyedes többségének szavazatával történik.
3.3. A tag a felfüggesztésére vonatkozó Elnökségi határozat felülvizsgálatát - nem halasztó
hatállyal - kérheti a Közgyűléstől.
VII. fejezet
A Szövetség tagjainak jogai és kötelességei
1. A Szövetség rendes tagjainak jogában áll:
1.1.Választani és jelöltet állítani a Szövetség testületeibe, illetve jelöltként indulni és
megválasztása esetén a testületek tisztségviselőjeként tevékenykedni.
1.2.A Szövetség Közgyűlésén részt venni.
1.3.Javaslatot tenni a Szövetség működésére, az elnökséget megkeresni bármilyen
kezdeményezéssel.
1.4.Az előterjesztett javaslatok megvitatásában részt venni, a határozatok, ajánlások és
szabályozások meghozatalában szavazati joggal részt venni.
1.5.A tisztségviselők visszahívását kezdeményezni.
2. A Szövetség rendes tagjainak kötelessége:
2.1.A Szövetség Alapszabályában megfogalmazott célokat támogatni.
2.2.A Szövetség munkájához szükséges - üzleti titkokat nem sértő - információkat
rendelkezésre bocsátani.
2.3.A Szövetség etikai normáit és szabályzatait betartani.
3. A Szövetség tagjelölt tagjai mindazon jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a
Szövetség rendes tagjai, azzal a megkülönböztetéssel, hogy a Közgyűlési határozatok
meghozatalában nem rendelkeznek szavazati joggal és nem választhatóak.
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VIII. fejezet
A Szövetség szervezete
1. A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll.
1.1.A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az éves rendes közgyűlést a
tárgyévet követő év május 15. napjáig kell megtartani.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.
1.2.A tagok 15 százalékának írásban előterjesztett kérelmére az Elnökség köteles 30 naptári
napon belül rendkívüli Közgyűlést összehívni.
1.3.A Közgyűlésre a tagokat a kitűzött időpont előtt 14 nappal, a tervezett napirend
megküldésével együtt kell meghívni. A meghívót postai úton kell kézbesíteni.
1.4.A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a, az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása,
c, a Szövetség éves költségvetésének meghatározása, a tagsági díj meghatározása,
d, az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,
e, a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása.
1.5.A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint 50%-a jelen van. Ha a
közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A
határozatképtelenség esetére megismétlendő közgyűlés összehívható az eredeti közgyűléssel
azonos napra is. A meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell a távolmaradás
következményeire, valamint közölni kell a megismételt Közgyűlés időpontját.
A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben a szavazás
titkos. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
1.6. A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról hozandó határozatot kivéve a
Szövetség tagjai közgyűlés összehívása nélkül írásban, vagy más, a döntéshozatal során tett
jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak. Ha a tagok
¾-e kéri, a közgyűlést a határozattervezet megtárgyalására össze kell hívni.
A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét az Elnökség írásban és a
döntésre legalább három napot biztosítva közli a tagokkal, akik szavazatukat írásban vagy
más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le.
A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a jelen Alapszabálynak a
tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához
megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.
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A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat
beérkezését-, vagy a szavazat leadására nyitva álló határidő utolsó napját követő napon kell
meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az Elnökség a tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követően nyolc napon belül írásban tájékoztatja.
2. Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, mely irányítja a Szövetség munkáját
két Közgyűlés közötti időszakban.
2.1.A Szövetség Elnöksége irányítja és felügyeli a Szövetség gazdálkodását. Elkészíti és
előterjeszti a Szövetség költségvetését.
2.2.Az Elnökséget a Közgyűlés a tagok által jelölt természetes személyek közül legfeljebb két
évre választja. Ha az Elnök megbízatása megszűnik, az Elnökség harminc napon belül
köteles a Közgyűlést összehívni.
2.3.Az Elnökség legfeljebb 10 tagból áll, akik közül 4 tagot a reklámügynökségek tagozata, míg
a többi tagozat 5 tag esetén 1 főt, 10 tag esetén 2 főt jelölhet.
A Közgyűlés az általa választott elnökségi tagok közül Elnököt és 2 alelnököt választ, erre a
címre címzetten.
2.4.Az Elnökség működésének rendjét maga határozza meg, de legalább negyedévenként egy
testületi ülést tart.
2.5.Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
3.

A Szövetség napi, gyakorlati munkáját Tagozatokban végzi. A tagozatok saját belső működési
szabályaikról, a tagozat tagjaitól megkívánt feltételekről és bármely más, a tagozat által
szabályozni kívánt kérdésről ügyrendet készítenek.
3.1.A Szövetség tagozatai: a reklám-, média-, online-, BTL-, és PR ügynökségek tagozata.
3.2.A reklám tagozat olyan szakmai tagozat, amelynek tagjai, teljeskörű szolgáltató
tevékenységüket oly módon végzik, hogy elősegítsék ügyfeleik kommunikációs és piaci
céljainak elérését.
A média tagozat olyan szakmai tagozat, amelynek tagjai teljes körű szolgáltató
tevékenységük között kiemelt jelentőségű a médiakutatás, médiatervezés, média analízis és
médiavásárlás.
Az online tagozat olyan szakmai tagozat, amelynek tagjai ügyfeleik kommunikációs és
piaci céljainak elérését az Internet, mint médium felhasználásával végzik.
A BTL tagozat olyan szakmai tagozat, amelynek tagjai ügyfeleik kommunikációs és piaci
céljainak elérését főként BTL eszközök (event marketing, sales promotion, field
marketing, direkt marketing elemek) felhasználásával végzik.
A PR tagozat olyan szakmai tagozat, amelynek tagjai PR tevékenységet az új Gt. szerint
átalakított társasági szerződésében fő tevékenységként végzik.
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3.3.Az egyes tagozatok saját tagozati elnökséget és tagozati elnököt választanak.
3.4.A tagozatok minden olyan specifikus kérdéssel foglalkoznak, amelyek elsősorban a tagozat
tagjait érintik.
4. Ad hoc bizottságok, melyeket az Elnökség hoz létre speciális kérdések megoldására.
4.1.Ad hoc Bizottságok létrehozására bármely tag javaslatot tehet.
4.2.Az Ad hoc Bizottságok egy-egy témakörben javaslatokat, előterjesztéseket dolgoznak ki.
5. Titkárság, amely a Szövetség napi feladatainak ellátását végzi.
5.1.A Titkárság ügyrendjét, létszámát, költségkereteit a Közgyűlés által elfogadott költségvetés
kereti között az Elnökség hagyja jóvá.
5.2.A Titkárság vezetésére az Elnökség Főtitkárt bízhat meg..
5.3.A Titkárság feladata a tagság rendszeres informálása, az Elnökség és a bizottságok
munkájának koordinálása, az írásos anyagok elkészítése és a tagsághoz való eljuttatása,
valamint minden olyan feladat, amivel az Elnökség megbízza.
6.

A Tanácsnok az Elnökség felkérésére tanácsadó tevékenységet végez az Elnökség számára.
6.1.Tanácsnok azon természetes személy lehet, aki korábban az Elnökség tagja volt, de
Elnökségi tagsága megszűnt.
A Tanácsnokot az Elnökség kéri fel és a megbízatás a felkérés elfogadásával jön létre. A
tanácsnoki poszt a felkérő Elnökség mandátumának lejártakor szűnik meg, azonban a
megbízatás korlátlan alkalommal meghosszabbítható.
6.2.A Tanácsnok részt vehet a Szövetség Közgyűlésein és az Elnökség ülésein, azonban az
elnökségi üléseken, illetve - amennyiben a Szövetségnek nem tagja - a Közgyűlésen a
határozatképesség szempontjából figyelembe nem vehető. A Tanácsnokoknak az elnökségi
üléseken tanácskozási, javaslattételi joguk van, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
A Tanácsnokok a Szövetség képviseletére és jegyzésére nem jogosultak.
6.3.A Tanácsnok - az Elnökség egyhangú határozatával - tiszteletbeli elnöki címmel ruházható
fel.
6.4.A Tanácsnok tevékenységéért díjazásban nem részesül.
IX. fejezet

A Szövetség képviselete
1.

A Szövetség önálló, közvetlen kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, kormányzati
döntéshozó szervezetekkel és más társadalmi és egyéb szervezetekkel.

2.

A Szövetséget harmadik személyek előtt a Szövetség Elnöke, alelnökei és elnökségi tagjai
önállóan jogosultak képviselni. A Szövetség bankszámlája feletti rendelkezéshez két képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy aláírása szükséges.
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3.

A választott vezető tisztségviselők feladatuk ellátásáért díjazásban nem részesülnek.
X. fejezet

A Szövetség gazdálkodása
1.

A Szövetség tagdíjból és egyéb bevételekből gazdálkodik, a társadalmi szervezetekre
vonatkozó jogszabályok szerint.

2.

A Szövetség pénzügyeit a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretei között az Elnök
irányítja, aki beszámolási kötelezettséggel tartozik az Elnökségnek és a Közgyűlésnek.

3.

A Szövetség – célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a törvényes
keretek közt – vállalkozási tevékenységet folytathat. A Szövetség célja szerinti- és vállalkozási
tevékenységeinek TEÁOR szerinti felsorolását a jelen Alapszabály 1. sz. mellékletét
képező jegyzék tartalmazza.
XI. fejezet

A Szövetség megszűnése
1.

A Szövetség megszűnik, ha a Közgyűlés feloszlásáról vagy más egyesülettel való egyesüléséről
dönt; vagy az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

2.

A megszüntető határozat intézkedik a Szövetség vagyonának rendeltetéséről is.
XII. fejezet

Vegyes rendelkezések
1.

A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és az
1988. évi II. tv. rendelkezései az irányadók.

A jelen Alapszabályt a Szövetség tagjainak 2009. július 25-én közgyűlésen kívül hozott
határozatával elfogadott módosításaival egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyeztem
Budapesten, 2009. augusztus 13. napján:

