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ÖSSZEFOGLALÓ 

A Joint Venture Szövetség 2020. évi tevékenységéről 

- előterjesztés a 2021. évi Közgyűlés számára – 
 

Szeretném külön megköszönni, hogy egy ilyen rendkívüli esztendőben is, mint a tavalyi volt, aktív tagjai voltak 
a Joint Venture Szövetségnek, és részt vettek a jelentősen más keretek között zajló, de tartalmilag, és 
eredményességében a megszokott hatékonysággal folyó közös munkánkban. Szakmai rendezvényeinket, így 
bizottsági és elnökségi üléseinket is többnyire online eszközökön keresztül bonyolítottuk le már március közepe 
óta. Szeptember közepén ugyanakkor, éves Közgyűlésünkön Társelnökünk, Varga Mihály Miniszter Úr 
részvételével módunk nyílt a jóideje várt személyes találkozókra is.   
Az elmúlt év elején nem gondoltuk, hogy pénzügyi beszámolónk elkészülte után fél év fog eltelni, hogy 
Közgyűlésünkön elfogadhatjuk azt. Nem gondoltuk, hogy tavasszal kivételes időszak kezdődik. A 
jogszabálykezdeményezői folyamatok hihetetlenül felgyorsultak az ismert körülmények miatt, annyi új, 
váratlan, haladéktalan megoldásra szoruló helyzet keletkezett. Nem gondoltuk, hogy egy olyan új időszak 
következik, amikor néhány kivételtől eltekintve online rendezvények, bizottsági ülések keretében juttathattuk 
el a legfontosabb információkat tagságunknak és az érdeklődő vállalatoknak. Fontos megemlíteni, hogy ezeken 
a rendezvényeken sem volt ritka a közel száz résztvevő.   
   
Egy kiegyensúlyozott költségvetésű esztendő után kivételesen egy olyan év következett, ahol legtöbbször a 
külső körülmények váltak meghatározóbbá. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy rövid időn belül olyan 
tervekkel állhatunk elő, amelyek keretet nyújtanak ismét a tagság számára a már rendkívül hiányolt személyes 
találkozókra, kapcsolatteremtésre és ápolásra.   
   
Ugyanakkor továbbra is fontos tevékenységünknek tekintjük a cégek közötti üzleti kapcsolatok létrejöttének és 
termékennyé válásának elősegítését, tagvállalataink egyéni problémáinak megoldását.  

 
 

I. RÉSZVÉTEL GAZDASÁGI DÖNTÉSHOZATALI FOLYAMATOKBAN 
 
Szövetségünk az elmúlt időszak során a hagyományosan erős érdekvédelmi tevékenysége keretében számos, 
mindenki számára fontos jogszabályvéleményezést, és kezdeményezést nyújtott be a kormányzatnak, amelyek 
közül párat kiemelnénk: 

-A JVSZ-nek lehetősége nyílt, hogy a heti rendszerességgel tanácskozó Felsővezetői Értekezleten keresztül a 
gazdaság helyzetével kapcsolatos kormányzati és munkaadói javaslatokról, és a COVID19 járvánnyal összefüggő 
kérdésekben konzultációt folytasson többek között a miniszterelnökség, az ITM, PM,  NVTM és az MNB 
vezetőivel.  

- Az év elején részt vettünk a PM Adó-Tanácskozásain, amelyeknek fókuszában a vállalkozások adó-
adminisztráció csökkentése állt, ennek kapcsán javaslatokat készítettünk. 

- A JVSZ társkamaráival összeállított egy állásfoglalást a koronavírus gazdasági hatásainak csillapításával 
kapcsolatos intézkedésekről és javaslatokról.  

- Számos javaslatot készítettünk a PM, ITM, IM, NVTM felé, többek között - a Közgyűlés megtartására türelmi 
idő bevezetése - NAV vizsgálatok elhalasztása, adó-és hatósági bevallások, adatszolgáltatások határidejének 
meghosszabbítása, a gazdaságenyhítő intézkedések vonatkozásában az érintett szektorok körének bővítése 
témában, javasoltuk a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására lehetővé tenni az írásbeli szavazást, 
vagy ahol megoldható, ott telekommunikációs eszköz igénybevételét. Támogattunk további munkahelyeket 
megőrző „mentőcsomagok” létrejöttét, javaslatokat készítettünk EKAER, vámáru kezelés, munkabértámogatás 
témában, a versenyképesség növelő támogatás számítás alapja kapcsán, javasoltuk a munkahelymegtartás 
érdekében hozott intézkedések év végéi történő meghosszabbítását, a digitális fejlesztés támogatását 
javasoltuk kiterjeszteni a nem termelővállalatokra is, javaslatokat küldtünk a gazdaság újraindítása, bürokrácia 
csökkentése, a vállalkozások adó-adminisztráció csökkentése és a közjegyzői közreműködés további 
digitalizációja, egyszerűsítése és ezáltal olcsóbbá tétele, valamint a teljes bizonyító magánokiratra vonatkozó 
szabályok rugalmassá tétele témákban. (Személyes jelenlétek csökkentése.)  
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- Felnőttképzési jogszabály véleményezése, majd az első tapasztalatok, javaslatok megküldése 

-Társkamarákkal együttműködve javaslatot küldtünk Távmunka/Home office szabályozás kapcsán 

- Javaslattétel PM felé az EKAER kockázatos termékek körének módosítására 

- Javaslattétel társkamaráinkkal együttműködve Egészségügyi reform témában  

-Üzemi étkezés kedvezményes ÁFA kulcsa 

A vállalati tapasztalatokon nyugvó javaslatokat, véleményeket 2021-ben is eljuttatjuk az illetékesekhez. Előre is 
köszönve számítunk aktív részvételükre munkabizottságainkban, és szakmai közreműködésükre észrevételeik 
eljuttatásával a JVSZ álláspontjának kialakításában. 

A Joint Venture Szövetség számos jelentős bizottság tagja, így tagja a legnagyobb EU-s operatív programok, a 
GINOP, illetve a VEKOP Monitoring bizottságának, a Pénzügyminisztérium Vám kapcsolattartó csoportjának, 
továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Tanácsának és a heti 
rendszerességgel megrendezésre kerülő Felsővezetői Értekezletnek.  
 

II. RENDEZVÉNYEINK 

2020-ban is több mint 1500 fő vett részt a JVSZ rendezvényein.  Kiemelt vendégeink voltak: Varga Mihály 
pénzügyminiszter, a JVSZ társelnöke, Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Izer Norbert, a PM Adóügyekért felelős államtitkára, Dr. György 
László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, Szepesi Balázs, az ITM volt helyettes 
államtitkára, Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke, Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke, Sebők Katalin, NKFIH elnök-
helyettese, Kővári Ágnes, a HEPA általános vezérigazgató-helyettese, Czöndör Szabolcs, a NAV, KAIG Ellenőrzést 
Támogató Főosztályvezetője. 2020-ban szakmai konferenciáinkon számos átfogó, a járványügyi helyzetnek megfelelően 
aktuális, valamint speciális témával foglalkoztunk. Rangos előadóink beszéltek többek között a mesterséges intelligencia 
által kínálta jövőbeli lehetőségekről, az innovációs és K+F támogatások új irányairól, valamint a COVID19 járvány 
következtében kialakult új gazdasági, jogi, HR területet és vállalati tervezést érintő kérdésekről. Az őszi időszakban 
megtartott Makro-, Adó-, HR, valamint Compliance online konferenciáinkat nagy érdeklődés kísérte, ahol többek között 
a sikeres válságkezelésről, a válságot követő újrakezdésről, a várható adó-és jogszabályváltozások mellett, a pandémia 
során felmerülő új munkáltatói és munkavállalói, valamint compliance kihívásokról esett szó. Eseményeink teljes 

felsorolását ITT érhetik el. 

Természetesen a sok, részben online szakmai rendezvény mellett a szokásos, éves Közgyűlés is megrendezésre került, -
rendhagyó módon, idén szeptemberben, - ahol a tagság a tisztújítás során a hosszabbítható mandátumok megerősítése 
mellett új elnökségi taggá választotta: Becsei Andrást, az OTP Jelzálogbank Zrt. vezérigazgatóját és Kovács Balázst, a 
Danubius Hotels Group vezérigazgatóját. Új Felügyelőbizottsági tagként Kuntner Andrea, a VGD Hungary Kft. partnere, 
adószakértője, az Etikai Bizottság tagjává pedig Emri Zsuzsanna, a KPMG Hungária Kft. HR igazgatója, Dr. Kósa Anna, az 
Erste Bank Hungary Zrt. compliance vezetője és Dr. Papp Zsuzsanna, a Sanofi-Aventis Zrt. etika és felelős üzleti működés 

vezetője került megválasztásra. 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 2019-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 

https://jointventure.hu/storage/Anyagok/A%20JVSZ%20Rendezv%C3%A9nyek%20list%C3%A1ja%202020%20fin.pdf
https://jointventure.hu/hir/jvsz-eves-tisztujito-kozgyules-2020-osszefoglalo
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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.  
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) 
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, FERZIT 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: Lukács Ákos, üzletágvezető, Deloitte Zrt.) 
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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. 
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 12 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.  

 

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 2020-ben 8 vállalat és egy egyéni tag 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 2020-ban is egyensúlyban volt és racionálisan 
működött a gazdálkodáshoz kapcsolódó dokumentumokat jelen beszámolóhoz mellékeljük. 

 

VI. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani 2020. évi támogatásukért minden Tagunknak, Elnökségünknek, 
Felügyelőbizottságunknak, Bizottságaink vezetőinek és Tagjainak, önkéntes szakmai tanácsadóinknak!  
Külön szeretnénk megköszönni a 2020. év során nyújtott kiemelkedő támogatását a következő tagvállalatainknak: Cloud 
Network Technology Kft. (Foxconn), Glósz és Társa Pénzügyi Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft., Henkel 
Magyarország Kft., MAM, MAPI, MOL, Opten Informatikai Kft., OTP Nyrt., PMI, Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft., 
PwC, Scneider Electric, Siemens, VGD, Hungary Kft., valamint a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie 
Ügyvédi Iroda és a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, valamint Gortvay 
István pro bono jogi segítségnyújtását.  
 
 
Szendrey Silvia  
ügyvezető igazgató 

Szervezet megnevezése: JOINT VENTURE SZÖVETSÉG 
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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   

Statisztikai számjel: 19637712-9499-529-01 

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11. 

  
Jelen beszámoló mellékletei:  

 a 2020. évi Számviteli beszámoló: Mérleg és Eredmény-kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet (A közzétett adatok 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.)  

 a Joint Venture Szövetség költségvetése 2020. Tény – 2021. Terv adatokkal 

 a 2020. évi rendezvények összefoglaló listája (linkkel elérhető) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jointventure.hu/storage/Anyagok/A%20JVSZ%20Rendezv%C3%A9nyek%20list%C3%A1ja%202020%20fin.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 

2020. 01. 01 - 2020. 12. 31. 

Jel A tétel megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 

          

A. Befektetett eszközök 115   198 

I. Immateriális javak       

II. Tárgyi eszközök 115   198 

III. Befektetett pénzügyi eszközök       

B. Forgóeszközök 22 148   19 717 

I. Készletek       

II. Követelések 4 089   2 222 

III. Értékpapírok       

IV. Pénzeszközök 18 059   17 495 

C. Aktív időbeli elhatárolások 367   13 

  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 22 630   19 928 

          

D. Saját tőke 19 461   18 021 

I. Induló tőke / Jegyzett tőke 4 402   4 402 

II. Tőkeváltozás / Eredmény 15 753   15 059 

III. Lekötött tartalék       

IV. Értékelési tartalék       

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből  5 247   -178 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -5 941   -1 262 

E. Céltartalékok  0    0 

F. Kötelezettségek 3 169   1 907 

I. Hátrasorolt kötelezettségek       

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 169   1 907 

G. Passzív időbeli elhatárolások  0    0 

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 22 630   19 928 
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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 

2020. 01. 01 - 2020. 12. 31. 

      
ezer Ft-ban 

Jel A tétel megnevezése ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉG 

ÖSSZESEN 

    Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele     14 730 9 303 14 730 9 303 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke         0 0 

3. Egyéb bevételek 41 773 37 483  0 46 41 773 37 529 

  ebből: - tagdíj 41 770 37 481     41 770 37 481 

   - alapítótól kapott befizetés         0 0 

   - támogatások         0 0 

  ebből: adományok         0 0 

4. Pénzügyi műveletek bevételei  0 2     0 2 

A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4) 41 773 37 485 14 730 9 349 56 503 46 834 

  ebből: közhasznú tevékenység bevételei         0 0 

5. Anyagjellegű ráfordítások 7 296 7 933 9 802 3 683 17 098 11 616 

6. Személyi jellegű ráfordítások 27 277 27 003 10 692 6 846 37 969 33 849 

  ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 9 966 10 181 3 515 2 539 13 481 12 720 

7. Értékcsökkenési leírás 62 75 22 19 84 94 

8. Egyéb ráfordítások 1 891 2 652 154 62 2 045 2 714 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai     1 1 1 1 

B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5+6+7+8+9) 36 526 37 663 20 671 10 611 57 197 48 274 

  ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai         0 0 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B) 5 247 -178 -5 941 -1 262 -694 -1 440 

10. Adófizetési kötelezettség         0 0 

D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-10) 5 247 -178 -5 941 -1 262 -694 -1 440 

 


