
 

 
 

A MAKSZ PR ügynökségnek az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie 

Alapkövetelmények: 

• Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, mely szolgáltató tevékenységét
oly módon végzi, hogy elősegítse ügyfelei kommunikációs és piaci céljainak elérését. 

• Teljes körű PR kommunikációs ügynökségi szolgáltatás nyújtása az alábbiak
szerint: 

- PR tanácsadás 
- Kommunikációs stratégia kidolgozása, kampányok lebonyolítása 
- Közösségi, kormányzati és médiakapcsolatok építése 
- Vállalati, intézményi, szervezeti kommunikáció 
- Külső és belső PR, marketing PR, eseményszervezés 
- Válságkommunikáció, kommunikációs tréningek 
- Image-építés és -karbantartás. 

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

• Nem rendelkezik saját médiával.

• Munkatársainak száma legalább 2 főállású szakember, akik fejenként 10 év
tapasztalattal rendelkeznek, és legalább 3 főállású szakember, akik fejenként 5 év 
tapasztalattal rendelkeznek. 

• Legalább három ügyfél számára végez rendszeres munkát.

• Az ügyfelek részére általa tervezett és bonyolított három éves forgalma átlagban
eléri a 150 millió forintot vagy iparűzési adóalapja az 50 millió forintot. 

• Legalább három éve működik a piacon.

• A szekció vétójoggal rendelkezik a tagsági kérelmek elbírálása során.
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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. 


