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BESZÁMOLÓ
A Joint Venture Szövetség 2015. évi tevékenységéről
A 2015-ös évre visszatekintve, a Joint Venture Szövetség elmondhatja, hogy az elmúlt évben továbbra is
megkérdőjelezhetetlenül a „napi” szintű jogszabály véleményezések és kezdeményezések, a magas szintű
rendezvények és az egyéni tanácsadás a Szövetség tevékenységének súlypontjai.
Mivel a 2016-os év kiemelkedő jelentőségű a Joint Venture Szövetség számára - ebben az évben ünnepeljük
Szövetségünk 30 éves évfordulóját - újrafogalmaztuk és aktualizáltuk céljainkat.
A JVSZ 30 éve dolgozik azon, hogy közreműködésével elősegítse a magyar gazdaság versenyképességének javulását.
E cél eléréséhez azáltal járul hozzá, hogy egyrészről – a lehetőségeihez mérten – támogatja a direkt befektetések
Magyarországra érkezését, másrészről szerepet vállal az innováció kultúrájának minél szélesebb körben való
elterjesztésében a magyar tulajdonban lévő vállalatok körében, így folyamatosan csökkentve a gazdaságban
jelenlévő dualitást, ezzel is hozzájárulva az export diverzifikált bővüléséhez.
A szakmai döntéshozást a Joint Venture Szövetség tavaly is segítette, véleményt formált, és alkotott, természetesen
minden esetben szigorú szakmai érvek mentén. Miközben szakmai tudásán és észrevételein keresztül fenntartotta a
jó kapcsolatot a jogalkotóval, és a szabályozó hatóságokkal, számos esetben segítette a tagvállalatok egyéni
problémáinak megoldását is. Továbbra is elsődleges feladatunknak tekintettük tagságunk érdekeinek felelős
képviseletét, miközben tagvállalataink versenyképességének növelése, vagy a szövetség tájékoztatási funkciója és
egyúttal a tárcák szakmai igényességgel történő megszólítása is éppúgy fontos volt. Úgy véljük, hogy e tevékenységek
szintén jelentős hozzáadott értéket jelentenek tagjaink számára.
Az elmúlt időszakban számos fontos témát karolt fel a JVSZ. A szinte az összes tagvállalatot jelentősen megmozgató
EKÁER témában többször folytattunk párbeszédet a működési rendszer kialakítóival, adtunk javaslatokat a
jogszabályalkotónak mind szóban, mind írásban. Az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, (NKFIH)
részére átfogó és rendkívül mély elemzés készült - vállalati kérdőívek segítségével - EU-s
pályázatok témában, amelyben javaslatainkat is megfogalmaztuk. Összegyűjtöttük a tagságnak az új Munka
Törvényével kapcsolatos tapasztalatait, javaslatait és megküldtük a Minisztériumnak. A Közbeszerzési Törvény
tervezetét is áttekintettük és szakmai javaslatokkal láttuk el. Az Igazságügyi Minisztérium felkérésére teszteltük a
Minisztérium Céginformációs Szolgálata részére a tervezett új online beszámoló rendszert. Véleményeztük a
korrupcióellenes kormányzati anyagot. Számos kezdeményezésünk közül megemlítenénk még, hogy a JVSZ több
ízben adott be javaslatot a reklámtörvénnyel kapcsolatban is, hogy ne kerüljön a sajátreklám adóztatásra.
Tovább erősítettük a szövetség kommunikációját is újabb csatornák bevonásával, valamit a gyakoriság növelésével,
hiszen fontosnak tartjuk, hogy a számunkra legfontosabb célokról és kitűzött feladatokról, valamint a minket
foglalkoztató kérdésekről a nyilvánosság felé is adjunk egyfajta képet, amely ugyanakkor visszajelzés, visszacsatolás a
tagjaink felé is. Természetesen a napjainkra megsokszorozódott információ mennyiség mellett éppúgy nem könnyű
láttatni munkánk hatékonyságát és eredményeit meglévő tagjaink számára, mint a médián keresztül a potenciális új
tagok számára. Ugyanakkor bízunk kommunikációnk sikerességében, hiszen a folyamatos tagsági bővülés mindenkori
prioritásunk.

I. RÉSZVÉTEL GAZDASÁGI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATOKBAN
2015-ben a következő jogszabályokhoz, témákhoz, stratégiákhoz adtunk konkrét véleményt:
- Többszöri véleményezés EKÁER témában
- Az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, (NKFIH) részére átfogó és rendkívül mély elemzés
- Az új Munka Törvényével kapcsolatos tapasztalatok
- A Közbeszerzési Törvény tervezetének véleményezése
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Az Igazságügyi Minisztérium új Céginformációs Szolgálatának tesztelése
A korrupcióellenes kormányzati anyag véleményezése
A reklámtörvénnyel kapcsolatos többszöri véleményezés-ne kerüljön a sajátreklám adóztatásra
Javaslat a környezetvédelmi jogorvoslati rendszernek a korábbihoz hasonló fenntartására.
Észrevétel a harmadik országbeliek magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabály-tervezethez

Az elmúlt évek munkájának eredményeképp tagja vagyunk számos kiemelt gazdasági fórumnak, a legfontosabb
érdekegyeztető munkabizottságoknak, ahol kifejtjük véleményünket és továbbadjuk a tagság gyakorlati
tapasztalatait.
 Tagjai vagyunk a legnagyobb EU-s operatív program, a hatóságokat és társadalmi szervezeteket is magában
foglaló GINOP Monitoring Bizottságának, 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. Rendezvényeink
2015-ben is félszáz eseményt szerveztünk tagjaink számára, amelyekről készített listánkat szíves tájékoztatásul
csatoljuk. Kiemelendő a konzultáció az EKAER bevezetéséről, a vállalati utódlásról és az egészségügyi, illetve az
egyetemi innovációról szóló konferenciáink, Ismét megrendeztük töretlen sikerű Vállalati tervezés c.
konferenciánkat. Kiemelt vendégeink voltak 2015-ben Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a JVSZ társelnöke,
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Dr. Navracsics Tibor EU biztos, Dr. Szabó László külgazdasági és
külügyminiszter-helyettes és számos más hivatal és kormányzati szervezet vezető munkatársai is. Ugyanakkor az
említetteken kívül számos egyéb szakmai, bizottsági rendezvényt szerveztünk tagságunk számára Úgy gondoljuk,
hogy a döntéshozóknak a konferenciáinkra történő meghívásával nem csak információt szolgáltatunk tagjainknak,
hanem lehetővé tesszük az egymással való közvetlen párbeszédet is, illetve megjelenési lehetőséget is biztosítunk az
azt igénylő, támogató vállalatoknak.

II. Bizottságaink tevékenysége
A szakmai, érdekvédelmi munka persze elképzelhetetlen bizottságaink munkája, támogatása nélkül. A bizottságok
által felvetett szakmai kérdések, állásfoglalásaik, valamint a közreműködésükkel szervezett rendezvények,
tevékenységünkben súlyponti témákat képeznek. A közös gondolkodás, és a közös tudás megosztása mindig is a Joint
Venture Szövetség erőssége volt, és marad a jövőben is, ez adja ugyanis tevékenységünk egyik legfontosabb pillérét.
A bizottságok munkájához – kivéve az Etikus Üzleti Magatartás Bizottságot, amelynek tagjait a JVSZ Közgyűlése
választja – bármely tagvállalat képviselője csatlakozhat!
A JVSZ Bizottságai 2015-ben:
Adóbizottság:
(elnöke: Heinczinger Róbert, Adópartner, Ernst & Young Tanácsadó Kft.) Fő feladata a vállalatok
versenyképességének fokozása érdekében az adózás minden területére kiterjedő komplex javaslatok kidolgozása,
stratégiai állásfoglalások kialakítása és a gyakorlati munka során felmerülő problémák, szakmai kérdések
döntéshozókkal történő tisztázása, a gyakorlati tapasztalatok közvetítése a vállalati szféra és a jogszabályalkotók
között.
EU Bizottság
(elnöke: Boros Áron, ügyvezető igazgató, MKB Consulting Kft.)
Célja: a tagság részére információszolgáltatás, problémafelvetés és szakmai (technikai) kérdésekben érdekképviselet
bizottsági ülések, konferenciák, konzultációk, szemináriumok és szakmai álláspontok közzétételén keresztül, illetve
segítségnyújtás, információszolgáltatás és véleménynyilvánítás a hazai, társfinanszírozott és közvetlen európai uniós
pályázati lehetőségekkel és más kedvezményekkel kapcsolatban beleértve a megfelelő szervekkel, döntéshozókkal
történő kapcsolattartást és a megfelelő támogatási-pályázati projektek kialakításának ösztönzését is.
Etikus Üzleti Magatartás Bizottság
(elnöke: Dr. Szent-Ivány Ágnes, irodavezető ügyvéd, Sándor, Szegedi, Szent-Ivány & Komáromi Eversheds Ügyvédi
Iroda)
A Joint Venture Szövetség Alapszabálya alapján a Közgyűlés által választott bizottság. Célja az üzleti etika pozitív
irányba történő befolyásolása. Ezen kívül Etikai kódex elkészítése – ajánlások nagyvállalatok és kkv-k részére.
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Emellett konzultációt tartanak e témában megfelelő tapasztalattal rendelkező vállalatokkal, s a bizottság készíti el
ajánlásait is a szövetség Arany-Rózsa Díj odaítélésére (évente).
Egészségügyi Bizottság
(elnöke: Blazsevácz Péter, HealthSystem Country Manager – Philips Hungary, HealthSystem Marketing Director,
Philips CEE)
Feladata az egészségügyi kormányzati programok és vállalatok egészség-támogató erőfeszítései közötti párbeszéd
elősegítése, amelynek célja, hogy a kormányzati és vállalati programok és lehetőségek egymás számára ismertté
váljanak, összehangolásuk elérhető legyen. Annak elősegítése, hogy a vállalatok az egészséggondozás terén kínálkozó
optimális lehetőségeket megtalálják.
Emberi Erőforrás Munkabizottság
(elnöke: Lipcsei András, ügyvezető igazgató, Dr. Pendl & Dr. Piswanger International)
Célja a tagság tájékoztatása munkajogi, munkaügyi, munkavállalási, foglalkoztatási kérdésekben, valamint az ezen
ügyekkel foglalkozó kormányzati szervekkel és egyéb szervezetekkel való együttműködési keretek kialakítása különös
tekintettel a külföldiek magyarországi munkavállalására, a területet érintő törvények rendeletek véleményezése.
Havonta rendezendő nyílt bizottsági ülések (HR Club) az aktualitásokról érdekes szereplőkkel.
Gazdaságstratégiai Bizottság
(elnöke: Kinde Kálmán, gazdasági ügyvezető igazgató, Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.)
A Gazdaságstratégiai Bizottság célja: A Joint-Venture Szövetség álláspontjának megalapozása közép- és hosszú távú
gazdasági, gazdaságpolitikai és gazdaság-szabályozási kérdésekben. A vállalati szféra és a gazdaság fenntartható
növekedése érdekében kiemelten foglalkozik a versenyképesség javításával, a strukturális reformok kérdéseivel, az
adóstratégiával, a feketegazdaság visszaszorításának lehetőségeivel, a szociális és nyugdíjrendszer hatékonyságával,
az országos és térségi gazdaság-fejlesztéssel, az állami beruházás-fejlesztés, export ösztönzés kereteivel, a közszféra
minőség-menedzsmentjével. Aktív szerepet vállal a tagvállalatok véleményének megfogalmazásában, ugyanakkor
passzív szerepben véleményezi a gazdaság-szabályozási javaslatokat, törekvéseket.
Innovációs Bizottság
(elnöke: Dr. Ábrahám László, ügyvezető igazgató, NI Hungary Kft..)
A Bizottság feladata a kutatás-fejlesztés-innováció területén átfogó javaslatok kidolgozása, állásfoglalások kialakítása,
szakmai kérdések döntéshozókkal történő egyeztetése, valamint tapasztalatok közvetítése a jogszabályalkotók és az
illetékes hatóságok felé. A Bizottság konferenciák, tréningek előkészítését és megszervezését is feladatának tekinti.
KKV Bizottság
(elnöke: Csuri Ferenc, ügyvezető, KLUDI Szerelvények Kft.)
Célja a JVSZ-be tömörült KKV-k érdekképviseleti speciális kérdéseinek megvitatása, fókuszálva egy-egy súlyponti
témára, mint például a finanszírozás, a humánerő-forrás, a beszállítói kapacitások, az innováció, minőség, a vállalati
kapcsolatok és cégkultúra, EU KKV stratégia stb.
A célok megvalósítása érdekében rendezvényeket és továbbképzéseket szerveznek, állásfoglalásokat fogalmaznak
meg, amelyeket a JVSZ csatornáin keresztül eljuttatnak a döntéshozókhoz is.
Korrupcióellenes Bizottság
(elnöke: Kementzey Ferenc, vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank Zrt.)
Feladata a Magyarországon a korrupció, a feketegazdaság visszaszorítása. A Bizottság foglalkozik a korrupció és
feketegazdaság különválásával, a folyamatok átláthatóvá tételével, az etikus magatartás oktatásával, az átlátható
adózással és közbeszerzéssel. A fentiek érdekében rendezvényeket, tájékoztatókat szervez és szoros együttműködést
tart fenn a témafelelős hatóságokkal.
Környezetvédelmi Bizottság
(elnöke: Ferjancsik Zsombor, operatív ügyvezető, DENKSTATT Hungary Kft.)
Célja a környezetvédelmi követelmények változásának figyelemmel kísérése és ezek befolyásolása, a jogszabályi
változásokról tájékoztatás, jogszabályalkotásban részvétel, jogszabályok véleményezése (érdekvédelem), valamint
önálló „környezettudatos kezdeményezések”, „példaértékű projektek” támogatása, rendezvények, tréningek
szervezése.
Külgazdasági Bizottság
(elnöke: Dr. Batizi György, a Goessler Kuverts Kft. ügyvezető igazgatója)
Feladata: a tagvállalatok külgazdasági céljai megvalósulásának elősegítse, hatékony együttműködés kialakítása a
külgazdasági kormányzattal és hatóságokkal. Szintén célja egyrészt a gazdaság importot is érintő szegmensének
vizsgálata valamint elsősorban a nem környező térség (Afrika, Amerika, Arab országok, Oroszország) piacainak
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figyelemmel kísérése. Emellett a külgazdasági szakdiplomatákkal és a Magyarországon működő képviseletekkel való
kapcsolattartás, és a delegációk fogadása is feladatai közé tartozik.
Márkavédelmi Bizottság
(elnöke: Dr. Szamosi Katalin, az S.B.G. & K Ügyvédi és Szabadalmi Irodák elnöke, partner)
Célja a márkás termékek különböző iparágainak közös problémáján alapuló érdekvédelme, az iparági tapasztalatok
átadása. Hatóságokkal, pl. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával való kapcsolattartás, fogyasztói tájékoztatás, a
pontos és végrehajtható jogszabályi környezet megalkotásában való részvétel.
Tőkeexport Bizottság
(elnöke: Gulyás József, vezérigazgató, Aktív Hotels International)
Célja: összehangolt és sokirányú támogatás és segítségnyújtás elsősorban a kis- és középvállalatok részére, amelyek
piacra lépésük, ill. piaci pozícióik és versenyképességük és hazai pozícióik erősítése érdekében termelő és/vagy
szolgáltató beruházást hajtanak végre és működtetnek külföldön.
A vállalati tapasztalatokon nyugvó véleményeket, kritikákat és javaslatokat továbbra is eljuttatjuk az illetékesekhez,
és köszönettel számítunk a tagvállalatok további aktív közreműködésére mind egyéni véleményeik artikulálásában,
mind munkabizottságainkban való részvételükben. A közös munkában továbbra is számítunk 14 bizottságunk
professzionalitására és támogatására, amelyek delegált szakértőik útján tudják elősegíteni a JVSZ közös
álláspontjának megfogalmazását. Nem kevésbé fontos, hogy a JVSZ képviselői különböző témákban gyakran
jelenhetnek meg szakértőként az egyes hatósági vagy más fórumokon.
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!

IV. A JVSZ VEZETÉSE, AZ ELNÖKSÉG ÉS A TITKÁRSÁG TEVÉKENYSÉGE
Az Elnökség 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 ALAKULÁSA, GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK
Örömmel számolhatunk be arról, hogy az elmúlt évben tizenkilenc vállalat csatlakozott tagjaink sorába.
Mivel a minél szélesebb tagsági bázis az alapja érdekeink minél hatékonyabb képviseletének, ezért kérjük,
amennyiben céljainkkal egyetért, ajánlja a JVSZ tagságot partnereinek is. Az ehhez szükséges információs csomagot
– kérésre – szívesen eljuttatjuk Önhöz.
Az FB jelentésben részletezettek szerint a szövetség gazdálkodása 2015-ben is egyensúlyban volt és racionálisan
működött a gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumokat jelen beszámolóhoz mellékeljük.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ez úton is köszönetet szeretnénk mondani 2015. évi támogatásukért minden Tagunknak,
Elnökségünknek, Felügyelőbizottságunknak, Bizottságaink vezetőinek és Tagjainak, önkéntes szakmai
tanácsadóinknak!
Jelen beszámoló mellékletei:
-

-

a 2015. évi Számviteli beszámoló: Mérleg és Eredmény-kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet
( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)
a Joint Venture Szövetség költségvetése 2015. Tény – 2016. Terv adatokkal
a 2015. évi rendezvények összefoglaló listája
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