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A Joint Venture Szövetség 2014. évi tevékenységéről 
 

 

Az elmúlt évre visszatekintve, a Joint Venture Szövetség elmondhatja, hogy 2014-ben egyértelműen a 

Szövetség „unique selling  point”-jává váltak a „napi” szintű jogszabály véleményezések és kezdeményezések, 

valamint  a magas szintű rendezvények. 

 

Az év nagyon aktív munkával és számos, kiemelt eseménnyel telt. A szakmai együttműködésre törekvés, az 

aktuális témákat lekövető rendezvényeink, és kommunikációnk sikeressége is azt bizonyítja, hogy érdemes 

abban a szellemben, és azon értékek mentén dolgoznunk, amelyeket korábban meghatároztunk, és amelyeket 

minden tekintetben prioritásként kezelünk. Ezt igazolják nem csak a külső visszajelzések, hanem tagjaink 

aktív, és lelkes munkája is, amellyel mindennapi feladataik és elfoglaltságaik mellett is támogatják a Szövetség 

munkáját. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a tavalyi év eredményeihez, és 

bízunk benne, hogy a 2015-es évet is hasonló aktivitás mellett tudjuk majd lezárni.  

 

Szövetségünk 2014-ben is igyekezett munkájával számos kérdésben segíteni a szakmai döntéshozást, 

fenntartotta a jó kapcsolatot a jogalkotóval, és a szabályozó hatóságokkal, miközben számos esetben segítette a 

tagvállalatok egyéni problémáinak megoldását is. Mindezek mellett kiemelendő rendezvényeink tekintetében a 

kapcsolati tőke ápolása, nem kevésbé az új kapcsolatok kialakításának lehetősége, amely úgy gondoljuk 

mindenképpen hozzáadott értéket képvisel a Szövetség tagjai számára.  

 

A széleskörű közvetlen párbeszéd továbbra is elsőrendű prioritás Szövetségünk számára. E tekintetben  2014-

ban meghatározó a Miniszterelnökséggel, az NGM-mel és a IM-mel, folytatott közös munka. A JVSZ elmúlt 

időszakban kifejtett munkájának jelentős részét az EU 2014-20-as időszakát érintő javaslatok tették ki, 

amelyek közül számos meghallgatásra talált, vagyis aktív párbeszéd alakult ki a jogalkotókkal, 

döntéshozókkal. Ez a munka folytatódott, és hangunkat hallattuk az EU-s pályázatok előkészítésének több 

munkafázisában. Emellett számos törvényt, kormányprogramot véleményeztünk, ahogy a korábbi években is. 

A nyár folyamán javaslatokat tettünk az adótörvények előkészítésére vonatkozóan, és néhány, 

adóadminisztrációt érintő gondolatunkat is elfogadták. Emellett éltünk a lehetőséggel, és  szövetségünk 

véleményezte a felsőoktatási stratégiát is.  

 

A reklámtörvény esetében több esetben is jeleztük észrevételeinket, melyekkel kapcsolatban szintén voltak 

eredményeink. Az ország külgazdasági stratégiáját érintően pedig úgy véljük, nagyon lényegbelátó, jó anyagot 

sikerült összeállítanunk, amely hasznos sorvezető lehet a döntéshozók száméra. Részt vettünk a hétvégi nyitva 

tartás témájában összehívott NGM munkacsoport munkájában is, illetve véleményeztük az EKAER-t 

(Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó jogszabályt) több csatornán keresztül.  

 

A legutóbbi időszak legfontosabb témáiban mind az állami szervezetekkel közös munkabizottsági üléseken, 

mind szakmai anyagokon keresztül folyamatosan képviseljük tagvállalataink érdekeit. Ez az Elnökségünknek 

és tagságunk szakértőinek köszönhető professzionális munka teszi a Szövetséget a kormányzat folyamatos 

partnerévé. Ugyanakkor a magas szintű kapcsolattartás elősegíti az adminisztrációval folyó egyeztetéseket. 

 

Kiemelkedő jelentőséggel bír a Szövetség életében a Trócsányi Miniszter Úrral az Igazságügyi Minisztérium 

és a Joint Venture Szövetség között az elmúlt év decemberében aláírt Stratégiai Partnerségi Megállapodás 

is, amely a 2011-ben indított stratégiai együttműködés megújítása volt.  Ahogy Elnökünk, Chris Mattheisen  

kiemelte: „A felek közötti együttműködés célja, hogy a közöttünk létrejövő közvetlen egyeztetés 

eredményeképpen minél jobb minőségű, hatékony, az életviszonyoknak és a köz érdekeinek megfelelő 

jogszabályok szülessenek.” 
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A megállapodásban érintett legfontosabb konzultációs témakörök:   alkotmányjog és közigazgatási jog, polgári 

és kereskedelmi jog, társasági jog, szellemi alkotások joga, adatvédelem, versenyjog, fogyasztóvédelem, 

polgári eljárásjogi kódex, nemzetközi magánjog. 

A stabil tagsági létszám biztosítása érdekében a  Szövetség és Ügyvezetése intenzív akvizíciós munkát is 

végzett, amelynek eredményeképpen 22 új cég lépett be a Szövetségbe tavaly, miközben továbbiak is jelezték, 

hogy 2015-ben terveznek belépni. Ehhez nyilvánvalóan szükséges az élő kapcsolattartás mind a tagokkal, mind  

a megnyerni kívánt tagok döntési folyamatainak és motivációjának állandó követése. 

Média megjelenéseink rendszeresek mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtóban is, rendszeres szereplői 

vagyunk a híradásoknak.  

Összességében mindezek szellemében az érdekvédelem, a szakmai együttgondolkodás, az információnyújtás, 

és a kapcsolatteremtés feltételeinek megteremtése éppúgy elsőrendű prioritás számunkra, mint az egyedi 

esetek, kérdések megoldása. E feladatok teljesítéséhez adtak keretet személyes kapcsolatainkon túl 

Bizottságaink, szakmai rendezvényeink, illetve hetente akár többször is jelentkező Gyorshíreink.  

 

I. RÉSZVÉTEL GAZDASÁGI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATOKBAN  

 

2014-ben a következő jogszabályokhoz, témákhoz, stratégiákhoz adtunk konkrét véleményt: 

- Az adótörvények véleményezése, kezdeményezése, az adóadminisztrációt csökkentő javaslataink előterjesztése a 

Szövetség immár egyik tradicionális tevékenysége, 

- EKÁER: Több ízben véleményeztük (és kaptunk mind írásos, mind szóbeli választ) a vállalatok számára az 

elmúlt hónapok legfontosabb témáját, az EKÁER-t, 

- a JVSZ elmúlt időszakban kifejtett munkájának jelentős részét az EU 2014-20-as időszakot érintő javaslatok 

tették ki,  

- a reklámtörvénnyel kapcsolatosan több esetben is hallattuk hangunkat, amellyel kapcsolatosan voltak 

részeredményeink, 

- a szövetség véleményezte a felsőoktatási stratégiát is, 

- a külgazdasági stratégiát érintően pedig átfogó anyagot állított össze, 

- véleményeztük a korrupcióellenes kormányzati csomagot (OGP). 

 

A Szövetség munkájának értékes keretet ad az a tény, hogy az elmúlt évek  kitartó erőfeszítéseinek 

eredményeképpen tagja lettünk számos kiemelt fórumnak, a legfontosabb érdekegyeztető 

munkabizottságoknak, ahol kifejtjük véleményünket és továbbadjuk a tagság gyakorlati tapasztalatait. 

 

 Tagjai vagyunk a hatóságokat és társadalmi szervezeteket is magában foglaló Gazdaságfejlesztési Operatív 

Programok (GOP), valamint a GINOP Monitoring Bizottságainak, melyen keresztül az EU-források hatékony 

felhasználására van rálátásunk és javaslattevő szerepünk. 

 Tagként részt veszünk az NGM Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájában, ahol a kiemelkedően fontos 

jogszabályok, programok kerülnek megvitatásra, ugyanakkor 

 Tagja vagyunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Vám Kapcsolattartó Csoportjának is. 

 

 

II. RENDEZVÉNYEK 

 

A komoly érdekvédelmi munka mellett szervezett szakmai rendezvényeink általános elismertséget vívtak ki a 

JVSZ számára messze a tagsági körünkön túl is. Az Ügyvezetésünk által kezdeményezett rendezvények jól 

illeszkedtek a tagjainkat és a potenciális új csatlakozókat a jelenlegi körülmények között foglalkoztató 

témákhoz, amit egyértelműen mutat, hogy a rendezvényeinkkel tavaly megtermelt bevételek számottevően 

meghaladták a korábbi évek szintjét.  
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A Szövetségünk által szervezett rendezvények, konferenciák, gálafórumok mára a védjegyünknek számítanak. 

Az, hogy ezekre az eseményekre van igény, büszkén mondhatjuk, hogy a tavalyi év alapján sem kérdéses. Ezt 

igazolja a meghívott vendégeink köre, akik az esetek meghatározó részében örömmel vállalják a 

rendezvényeinken való részvételt, illetve ezt igazolja az a létszám is, amellyel egy-egy eseményünk 

büszkélkedhet – döntően teltházról beszélhetünk. E két tényező pedig a legjobb visszaigazolás számunkra, 

hogy az ilyen típusú eseményekre mind a kapcsolatépítés, mind a szakmai információszerzés tekintetében, 

mind megjelenési lehetőségként is – akár szakmai támogatóként, szponzorként, akár előadóként – jelentős az 

igény.  

 

Tavaly előadóink voltak többek között Varga Mihály miniszter, Dr. Szabó László miniszter-helyettes, Gerhardt 

Ferenc MNB alelnök, Csaba László és Madár István közgazdászok, Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, illetve 

a minisztériumok, szakhatóságok (MEH, NGM, NFM, KKM, BÁH, OEP, KSH stb.) vezető tisztségviselői, 

számos diplomáciai képviselet gazdasági vezetője, illetve tagvállalataink képviselői, akik előadásukkal, 

részvételükkel sikeressé tették rendezvényeinket. 

 

2014-ben 56 eseményt szerveztünk tagjaink számára, amelyek közt különböző témájú szakmai konferenciák, 

mint például az EU 2014-2020, a külgazdasági évindító, turizmus, expat(minden)napok a gyakorlatban, 

versenyjogi törvény, compliance, adatvédelem, élelmiszergazdaság, Like KKV illetve hagyományos őszi 

makrogazdasági és decemberi adókonferenciánk is voltak. 

 

Számos, egy-egy témát mélyebben feldolgozó szakmai workshopot vagy nyílt bizottsági ülést tartottunk, pl. 

a vezetői tisztségviselői felelősségről, online marketingről, a prezi használatáról, a vezetők etikai 

szerepvállalásáról vagy a külpiaci befektetési lehetőségekről.  Az év egyik érdekes kötetlen rendezvénye volt 

az átadás előtti M4 metró bejárása is, illetve hagyományos jó hangulatú évzáró rendezvényünk a Gundel 

étteremben. A Joint Venture Szövetség Expats’ Clubja, már tradicionális és közismert márkanévnek számít. 

Szakmai találkozóin a Magyarországra delegált külföldi vezetők találkozhatnak rendszeresen egy-egy komoly, 

expateket érintő témát megvitatva. 

Továbbra is várjuk tagjaink megtisztelő érdeklődését, részvételét a számukra érdekes rendezvényeken!  

 

III. A JVSZ BIZOTTSÁGAIRÓL 

 

A szakmai bizottságainkban folyó munka Szövetségünk eredményességének egyik fontos alapja. A 

bizottságok által felvetett szakmai kérdések, állásfoglalásaik, valamint a közreműködésükkel szervezett 

rendezvények, tevékenységünkben súlyponti témákat képeznek.  

A bizottságok a tagok önkéntes részvételével működnek és a szakmai munka mélyebb kifejtésére is lehetőséget 

nyújtanak. A bizottságok nyitottak a tagok számára, azokba – az Etikus Üzleti Magatartás Bizottság 

kivételével, amelynek tagjait a Közgyűlés választja – bármely tag állíthat képviselőt, kifejtheti szakmai 

tevékenységét, javaslatokat adhat. A JVSZ 2014-ben működő bizottságai és fő tevékenységük az alábbi:  

Etikus Üzleti Magatartás Bizottság  

A Joint Venture Szövetség Alapszabálya alapján a Közgyűlés által választott bizottság. Célja az üzleti etika pozitív 

irányba történő befolyásolása, a Szövetség tagvállalatainak tapasztalatai alapján ajánlások megfogalmazása, esetenként 

felmerülő problémák megoldásának segítése. Etikai kódex ajánlásokat készített – ajánlásokat nagyvállalatok és kkv-k 

részére. A bizottság vezetője: Dr. Szent-Ivány Ágnes, a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi 

Iroda partnere.  

Adóbizottság  

Fő feladata a vállalatok versenyképességének fokozása érdekében az adózásminden területére kiterjedő komplex 

javaslatok kidolgozása, a változó adótörvények folyamatos véleményezése, illetve jogszabálymódosítások 

kezdeményezés, javaslattételek. Az Adóbizottságunk tagjainak rendszeresen ad teendőt a frissen megjelent jogszabályok  
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értelmezése, az ezzel kapcsolatos műhelymunka pedig nyílt adóbizottsági ülések keretében zajlik. Hagyományos, éves 

Adókonferenciánkat is a bizottság közreműködésével tartjuk. Az Adóbizottság elnöke Heinczinger Róbert, az Ernst & 

Young Kft. adópartnere, a JVSZ Elnökségének tagja.  

Egészségügyi Bizottság  

Szövetség különösen fontosnak tartja, hogy az egészségügy valamennyi területét - különösen a megelőzést és az 

egészséggondozást - munkaadói és munkavállalói szempontból figyelemmel kísérje. Vezetője Szlávik Péter, a Servier 

Hungária Kft. külkapcsolati és kommunikációs vezetője, társelnökeként pedig Nyerges János, az Eurest 

Étteremüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója segíti a bizottságot.  

Emberi Erőforrás Bizottság  

Az egyik legaktívabb bizottságunk, mely üléseit általában nyílt formában tartja, számos alkalommal együttműködve 

Expat’s Clubunkkal, ilyenkor a találkozók munkanyelve az angol. 2014-ben is aktuális, érdekes témái számos érdeklődőt 

vonzottak. A bizottság vezetője: Lipcsei András, a Dr. Pendl & Dr. Piswanger International Kft. ügyvezetője.  

EU-Bizottság  

Szintén nagyon aktív bizottságunk. Az EU 2014-2020 gazdaságfejlesztési konferenciát emeljük ki munkájukból és az 

Innovációs Bizottsággal közös rendezvényt is szerveztek. A bizottság vezetője, Boros Áron, az OTP Hungaro-Projekt 

Kft. ügyvezetője társelnöke Szuhóczky Gábor, az EuroAdvance Kft. ügyvezetője. 

Innovációs Bizottság  

Célja a tagi igények és vélemények felmérése, számontartása, javaslatok kidolgozása a szükséges változtatásokról, 

eljárásokról. A szakmai összegzések bekerülnek a Szövetségnek a kormányzat felé különböző fórumokon 

megfogalmazott számos javaslatába. A bizottság vezetője Faragó Éva, a PricewaterhouseCoopers vezető managere, 

társelnöke Oláh Attila, az ESRI Magyarország Kft. ügyvezetője.  

KKV Bizottság  

2014-ben a KKV Bizottság számos összejövetelek tartott, javaslatokat dolgozott ki a kormányzat számára. A bizottság 

vezetője Csuri Ferenc, a KLUDI Szerelvények Kft. ügyvezetője, a JVSZ Elnökségének tagja.  

Tőkeexport Bizottság  

Kiemelt célja az információgyűjtés a magyar tőke által preferált fogadó országok szabályozásáról, a magyar 

tőkeexportőrök tapasztalatairól. Fontos feladatának tartja a vállalatok és a döntéshozók, hatóságok közti információcserét. 

A Bizottság rendezvényein bolgár és szlovén üzleti befektetési lehetőségeket tekintették át és egy alkalommal 

országkockázat volt a téma. A bizottság vezetője: Gulyás József, az Aktív Hotels International vezérigazgatója, 

társelnöke Söpkéz Sándor, az EastEuroCo ügyvezető igazgatója, akik a bizottsági munka mellett a JVSZ delegáltjai is 

külkapcsolatokat érintő fórumokon.  

Környezetvédelmi Bizottság  

A Bizottság tagjai szakmai segítséget nyújtanak a tagvállalatoknak, igény szerint, illetve jogszabály véleményezésekben 

vesznek részt és delegáltként képviselik a Szövetséget a környezetvédelmi témájú szakmai egyeztetésekben is. A 

bizottság vezetője: Ferjancsik Zsombor, a Denkstatt Kft. ügyvezetője.  

Gazdaságstratégiai Bizottság: Szintén nagyon aktív bizottság, töretlen lendülettel kapunk muníciót nem csak 

rendezvények szervezéséhez, hanem az Elnökségi stratégia hatékony megvalósításához is. A bizottság azonnali reakcióval 

segít az aktuális gazdaságpolitikai, gazdaságstratégiai kérdésekre adandó válaszaink kidolgozásában. Segítséget nyújt a 

tagok számára a szakterületbe vágó kérdések, illetve államigazgatási szervezetek részéről érkező megkeresések 

megválaszolása esetében. Szakmai támogatását központi témáinknál, gazdaságpolitikai kérdéseknél is figyelembe 

vesszük. A bizottság vezetését 2014-ben vette át Kinde Kálmán, a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. gazdasági 

ügyvezető igazgatója.  

Korrupcióellenes Bizottság  

A Bizottság célja a tisztább közélet, amelynek érdekében széleskörű együttműködésre törekednek különféle társadalmi 

szervezetekkel és hatóságokkal, úgymint az Állami Számvevőszékkel, illetve a minisztériumokkal. A bizottság fontosnak 

tartja a vállalati területen felmerülő korrupció visszaszorítását is, így további teendőket fogalmazott meg, amelyek 

megvalósítására törekszik. A bizottság vezetője Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese, a JVSZ 

Elnökségének tagja.  
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Márkavédelmi Bizottság  

A szellemi tulajdon védelmére, a márkavédelem segítésére és a hamis termékek visszaszorítására alakult munkacsoport. 

Törekszik a hatóságokkal és a JVSZ többi bizottságával szoros együttműködésre. Vezetője: Dr. Szamosi Katalin, 

partner, az S. B. G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák elnöke. 

Külgazdasági Bizottság  

A bizottság elsősorban külgazdasági stratégiai kérdésekkel foglalkozik, valamint hozzátartozik a külgazdasági 

diplomáciával való kapcsolattartás is. Külgazdasági évindító konferenciát és több, szakmai meghívott részvételével tartott 

ülést tartott. Számos témában együttműködik a Tőkeexport Bizottsággal is, az önálló témák mellett ezért közös 

találkozókat is szerveztek. Vezetője: Dr. Batizi György, a Goessler Kuverts Kft. korábbi ügyvezetője, a JVSZ 

Elnökségének tagja.  

Egyedi problémájával bármely tagvállalat a Szövetséghez fordulhat, ahonnan szakértőink segítségével tudjuk 

az ügyet továbbvinni, a probléma megoldásában más tagok tapasztalatait is felhasználva, megoldást keresni. 

IV. A JVSZ VEZETÉSE, AZ ELNÖKSÉG ÉS A TITKÁRSÁG TEVÉKENYSÉGE 

 

Az Elnökség 20 főből áll, havi rendszerességgel ülésezik, az üléseken részt vesz a Felügyelőbizottság (FB) is, 

ill. a témák aktualitásától függően a bizottsági elnökök is. Az Elnökség megtárgyalja az adott időszak aktuális 

eseményeit, beszámoltatja a Titkárságot a végzett munkáról és dönt a Szövetség tevékenységében meghatározó 

kérdésekben. Az ülések határozatait a Titkárság írásos formában rögzíti. Az Elnökség munkáját az operatív 

titkárság segíti. Az apparátus az ügyvezető igazgatóval együtt 4 főállású és egy félállásban dolgozó 

munkatársból áll.  

 

V. TAGSÁG, TAGDÍJAK, GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 

 

Az FB jelentésben részletezettek szerint a szövetség gazdálkodása 2014-ben is egyensúlyban volt és 

racionálisan működött.  

Munkánk eredményes végzésének alapját Tagjaink tagdíjbefizetései teremtik meg. Elnökségünk úgy döntött, 

hogy a tagdíjakat, amelyek más érdekképviseletekkel összehasonlítva mérsékeltnek mondhatóak, 2014. évre a 

következőkben állapítja meg:  

- 10 millió Ft jegyzett tőkéig          98.000,- Ft/év 

-  10 millió Ft felett 25 millió Ft -ig                   195.000,- Ft/év 

-  25 millió Ft jegyzett tőke esetén és felette                393.000,- Ft/év 

 

 

VI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ez úton is köszönetet szeretnénk mondani 2014. évi támogatásukért minden Tagunknak, 

Elnökségünknek, Felügyelőbizottságunknak, Bizottságaink vezetőinek és Tagjainak, önkéntes szakmai 

tanácsadóinknak!  

 

 

Jelen beszámoló mellékletei:  
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


