MAGYARORSZÁGI KOMMUNIKÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGEK
SZÖVETSÉGE
ONLINE TAGOZAT
KRITÉRIUMRENDSZER
A MAKSZ online ügynökségnek
az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie
Alapkövetelmények:
• Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve a
kommunikációs iparág más szakterületén működő gazdasági társaság márkázott divíziója,
amely tevékenységét az Internet, mint médium felhasználásával végzi.
• Szolgáltató tevékenységét oly módon végzi, hogy elősegítse ügyfelei kommunikációs
és piaci céljainak elérését.
• Online marketingkommunikációs szolgáltatást nyújt, amely főtevékenysége keretében
az alábbi szolgáltatások közül legalább kettőt végez:
1. Online-, digitális marketingtanácsadás.
2. Interneten megjelenítendő kreatívok tervezése és gyártása.
3. Médiatervezés és vásárlás.
4. Egyéb online marketing-szolgáltatás (kereső-, vírus-, közösségi média marketing).
5. Weboldalak fejlesztése, gyártása.
• Önálló, független szervezet, amelynek sem hirdető, sem média nem tulajdonosa.
• Nem rendelkezik tulajdonrésszel - se közvetlenül, se közvetve - egyetlen médiatulajdonosban sem, nem gyakorolja egyetlen médiatulajdonos reklámfelületeinek
értékesítési jogát, azaz üzletszerűen, bevételszerzési céllal weboldalt nem üzemeltet és
nem képvisel. Kivételt képeznek ez alól a gazdasági társaság saját szolgáltatásait
propagáló weboldalak, internetes megoldások.
• Alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársainak száma legalább 3 főállású
szakember.
• Legalább 3 ügyfél számára végez rendszeres munkát.
• Az ügyfelek részére tervezett és bonyolított éves forgalma eléri az 50 millió forintot.
• Legalább 2 éve működik a piacon.
• A MAKSZ 2 tagjának ajánlásával rendelkezik.
• Elfogadja és aláveti magát a MAKSZ Alapszabályában lefektetett tagfelvételi
eljárásnak.
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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 vele szemben nem
foganatosítottak olyan jogszabályon alapuló jogerős intézkedést, amelyre való tekintettel
a MAKSZ tagságra méltatlan lenne.
• Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettsége nincs.
• Tiszteletben tartja a szerzői jogokat, jogtiszta szoftverekkel dolgozik.
• Kötelezően elfogadja a Magyar Reklámetikai Kódexet.

Megfelelés a MAKSZ normáknak és alapelveknek:
• Kötelezően elfogadja a MAKSZ alapszabályát és etikai kódexét, az etikai bizottság
döntésének aláveti magát.
• Kötelezően részt vesz a tagság érdekeit befelé, illetve kifelé szolgáló adatszolgáltatásokban, kivéve, ha a tagság úgy dönt, hogy az adatszolgáltatásban való
részvétel önkéntes.
• 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-a által támogatott szakmai
döntéseket önmagára nézve kötelezően elfogadja.
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