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ÖSSZEFOGLALÓ 

A Joint Venture Szövetség 2018. évi tevékenységéről 

- előterjesztés a 2019. évi Közgyűlés számára - 
 

Az elmúlt év legnagyobb kihívásai, mint a  versenyképesség, az innováció és a folyamatos alkalmazkodás a rohamosan 

változó gazdasági környezethez, egyaránt érintették mind tagságunkat, mind a Joint Venture Szövetséget. Bízunk 

benne, hogy tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal, információinkkal szerepünk volt tagjaink sikereiben. 

A 2018-ban a JVSZ elsősorban az egész gazdaságot érintő, és tagvállalataink  számára kiemelkedően fontos témákban 

szólalt meg, fejtette ki álláspontját. A folyamatos jogalkotási véleményezés, kezdeményezés egyik legfontosabb 

Szövetségünk tevékenységei között. Ugyanakkor továbbra is kiemelkedően fontosnak tartjuk kereteket teremteni az 

üzleti kapcsolatok létrejöttéhez, fejlesztéséhez. amelyeket messze a tagsági kapcsolatokon tudunk elősegíteni. Mint 

korábban, továbbra is számos esetben tudtunk egyéni problémákban segítséget nyújtani, illetve információkat 

szolgáltatni. 

Szakmai tapasztalataink, véleményünk megjelenítése céljából  Stratégiai Együttműködési Megállapodást írtunk alá a 

frissen megalakult új tárcával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Egyúttal megújítottuk a jogszabály-

véleményező tevékenységünknek keretet adó Stratégiai Együttműködési Megállapodásukat az Igazságügyi 

Minisztériummal.  

I. RÉSZVÉTEL GAZDASÁGI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATOKBAN 

Az ősszel tagvállalati felmérést készítettünk a kormány 2019-es adótörvény tervezetének a kedvezményes adózású 
béren kívüli juttatásokra vonatkozó fejezetei kapcsán (cafeteria elemek). A kapott válaszok megmutatták, hogy milyen 
széleskörűen érinti ez a téma a tagságot. Illetve sok további, a gazdaság összes szereplőjét érintő kérdésekben 
megszólaltunk. 

A mintegy 33 éve működő Szövetség az elmúlt időszakban számos fontos témát karolt fel a JVSZ, amelyek közül párat 
kiemelnénk:  

· Cafeteria  
· GDPR saláta törvény  
· Adózás, adóigazgatási érintő, adónemek, év végi adófeltöltés és bírságolási mértéke, reprezentációt érintő  
  javaslatok a    PM számára  
· Csődtörvény/Felszámolás  
· Infotv.  
· EKÁER-rel kapcsolatos, valamint a  
· Hatályos vámtörvény végrehajtására vonatkozó javaslatok  
· Ipar4.0  
· Cégtörvény  
· Cégkapu  

Az elmúlt években kifejtett szakmai munkánk eredményeképpen tagja vagyunk több 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, valamint külső tagként a VEKOP-nak, melyeken keresztül az EU-források 
hatékony felhasználására van rálátásunk és javaslattevő szerepünk. 

 Tagként részt veszünk az ITM Vállalkozásfejlesztési Tanács munkájában, ahol a kiemelkedően fontos jogszabályok, 
programok kerülnek megvitatásra, egyúttal 

 Tagja vagyunk a PM Vám Kapcsolattartó Csoportjának is. 
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II. RENDEZVÉNYEINK 
 
2018-ban is hasonlóan az előző évhez több, mint 1500 fő vett részt a JVSZ rendezvényein. Kiemelt vendégeink voltak: 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a JVSZ társelnöke, Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter, Izer Norbert, 
adóügyekért felelős államtitkár,  Dr. Péterfalvi Attila, NAIH elnök, Dr. Salgó László Péter, helyettes államtitkár, 
Igazságügyi Minisztérium, Dr. Birkner Zoltán, NKFIH elnöke, valamint Luszcz Viktor, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalal 
elnöke.  2018-ban is számos érdekes témában szerveztünk szakmai konferenciát. Többek között a számlák online 
adatszolgáltatására való felkészülésről, az automatizált számlaküldésről, adatvédelemről, a sales szerepéről az online 
világban, gazdaság-biztonságról, a vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs projektekről, a mesterséges intelligencia 
hatásáról a nagyvállalatok üzleti folyamataira, vállalati complience-ről, az üzleti és egyetemi szféra együttműködéséről 
az innováció területén. Hagyományosan nagy érdeklődés mellett tartottuk meg az Adózás 2019 konferenciánkat, 
valamint a minden évben megrendezésre kerülő makrogazdasági konferenciánkat és évzáró rendezvényünket is. 
Eseményeink teljes felsorolását ITT érhetik el. 

A sok szakmai rendezvény mellett az idén a Tisztújító Közgyűlésnek is fontos szerepe volt, hiszen Elnökünk Tálos Péter 
újra megválasztásra került, és mivel számos Elnökségi tag mandátuma is lejárt, további nyolc új Elnökségi tagot 
üdvözölhettünk tisztségviselőink sorában. A Tisztújító Közgyűlésről készült sajtótájékoztatót itt olvashatja. 

III. BIZOTTSÁGAINK TEVÉKENYSÉGE 
 
A szakmai, érdekvédelmi munka természetesen 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 2018-ban: 
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 Sutherland 
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. 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, ügyvezető – BLUEMED Plusz Kft., társelnök: Szlávik Péter, külkapcsolati és kommunikációs vezető, 

Servier Hungária Kft.)  
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) 

https://jointventure.hu/storage/Anyagok/A%20JVSZ%20Rendezv%C3%A9nyek%20list%C3%A1ja%202018.pdf
https://jointventure.hu/hir/osszefoglalo-a-jvsz-2018-evi-tisztujito
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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  
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: Dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, partner, irodavezető ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie 
Ügyvédi Iroda) 
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, egyéni tag)  
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 
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. 
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Tőkeexport Bizottság 

(elnöke: Gulyás József, vezérigazgató, KKV Ház Zrt., társelnöke: Söpkéz Sándor, ügyvezető partner, EastEuroCo Kft.  
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, expatokat 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 általában 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 négy főállású és egy félállásban dolgozó munkatársból áll.  

 

V. TAGSÁG ALAKULÁSA, GAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 
 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy 2018-ban 11 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 2018-ban is egyensúlyban volt és racionálisan 
működött a gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumokat jelen beszámolóhoz mellékeljük. 

 

VI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani 2018. évi támogatásukért minden Tagunknak, Elnökségünknek, 
Felügyelőbizottságunknak, Bizottságaink vezetőinek és Tagjainak, önkéntes szakmai tanácsadóinknak!  
Külön szeretnénk megköszönni a 2018. év során nyújtott kiemelkedő támogatását a következő tagvállalatainknak: PCE 
Paragon Kft. (Foxconn), HTCC, InterSport, MAM, Mediaworks, OTP Nyrt., Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft., PwC, 
Raiffeisen Bank, Siemens, valamint a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda és a GHM 
Ügyvédi Iroda és a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda pro bono jogi 
segítségnyújtását. Rendezvényeink tolmácsolását az Willi Go Bt. biztosítja.  

  
Jelen beszámoló mellékletei:  

 a 2018. évi Számviteli beszámoló: Mérleg és Eredmény-kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet (A közzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)  

 a Joint Venture Szövetség költségvetése 2018. Tény – 2019. Terv adatokkal 

 a 2018. évi rendezvények összefoglaló listája (linkkel elérhető) 
 
 
Szendrey Silvia  
ügyvezető igazgató 
 

https://jointventure.hu/storage/Anyagok/A%20JVSZ%20Rendezv%C3%A9nyek%20list%C3%A1ja%202018.pdf
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Cím: H-1051 Budapest, Szent István tér 11/b   

Tel: (36 1) 489 0368  

Web: www.jointventure.hu  

    

E-mail: jvsz@jointventure.hu 

Fővárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 01-02-0003201 

Adószám: 19637712-2-41   

  

Szervezet megnevezése: JOINT VENTURE SZÖVETSÉG 

Statisztikai számjel: 19637712-9499-529-01 

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11. 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET  

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2018. 01. 01 - 2018. 12. 31. 

Jel     

          

A. Befektetett eszközök 0   0 

I.        

II.        

III.        

B. Forgóeszközök 21 814   23 839 

I.        

II.  2 346   4 779 

III.  10 000     

IV.  9 468   19 060 

C. Aktív időbeli elhatárolások 378   671 

  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 22 192   24 510 

          

D. Saját tőke 19 163   20 155 

I.  4 402   4 402 

II.  12 434   14 761 

III.        

IV.        

V.  7 531   6 373 

VI.  -5 204   -5 381 

E. Céltartalékok       

F. Kötelezettségek 3 029   3 926 

I.        

II.        

III.  3 029   3 926 

G. Passzív időbeli elhatárolások     429 

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 192   24 510 
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Cím: H-1051 Budapest, Szent István tér 11/b   

Tel: (36 1) 489 0368  

Web: www.jointventure.hu  

    

E-mail: jvsz@jointventure.hu 

Fővárosi Törvényszék nyilvántartási száma: 01-02-0003201 

Adószám: 19637712-2-41   

 
 
 

Egyéb szervezet megnevezése: JOINT VENTURE SZÖVETSÉG 

Statisztikai számjel:    
 

19637712-9499-529-01 

Székhely: 
 

1051 Budapest, Szent István tér 11. 

        
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2018. 01. 01 - 2018. 12. 31. 

      
ezer Ft-ban 

Jel  ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉG 

ÖSSZESEN 

    Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

1.      14 946 15 658 14 946 15 658 

2.          0 0 

3.  44 301 42 259     44 301 42 259 

  ebből: - tagdíj 44 260 42 233     44 260 42 233 

   - alapítótól kapott befizetés         0 0 

   - támogatások         0 0 

  ebből: adományok         0 0 

4.  358 166     358 166 

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4) 44 659 42 425 14 946 15 658 59 605 58 083 

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei         0 0 

5.  7 030 7 160 8 932 9 502 15 962 16 662 

6.  28 469 26 843 11 202 11 411 39 671 38 254 

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 11 019 9 347 3 689 3 450 14 708 12 797 

7.  49 217 16 80 65 297 

8.  1 580 1 832   46 1 580 1 878 

9.          0 0 

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9) 37 128 36 052 20 150 21 039 57 278 57 091 

  ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai         0 0 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) 7 531 6 373 -5 204 -5 381 2 327 992 

10.          0 0 

D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10) 7 531 6 373 -5 204 -5 381 2 327 992 

        
 


