
A STRATOSZ közhasznú társadalmi szervezet 

2007. évi közhasznúsági jelentése 

  

  

  

1) Számviteli beszámoló 

  

A jelentés részét képező, ahhoz mellékelt számviteli beszámolót, amely a hatályos számviteli, 

- és adójogszabályoknak megfelelően a teljesség, egyedi értékelés és óvatosság elveinek 

figyelembe vételével készült -, 12.586 e Ft mérleg-főösszeggel kerül elfogadásra,a társadalmi 

szervezet folyamatos működőképessége biztosított. 

  

  

2) Költségvetési támogatás felhasználása  

  

Az Társadalmi szervezet 2007 évben költségvetési forrásból 68.510 eFt támogatást kapott. 

  

3) A vagyon felhasználása 

  

A Társadalmi szervezet teljes bevételét közhasznú célra fordítja, így a vagyon hasznosításából 

származó bevételek és költségek is e csoportban lettek kimutatva. 

  

Közhasznú tevékenység árbevétele:  120.900 eFt 

Közhasznú tevékenység költsége:     114.064 eFt 

Közhasznú tevékenység eredménye:     6.836 eFt 

  

  



A Társadalmi szervezet vállalkozási tevékenységéből származó tevékenységének bevételét is a 

cél szerinti tevékenységére fordítja.  

  

4) A cél szerinti juttatások kimutatása: 

  

A STRATOSZ, a 2007. év során az FSZH támogatási szerződés segítségével folytatta a 

korábbi évben megkezdett, az EU tagsággal járó érdekképviseleti feladatok magas színvonalú 

ellátásra történő felkészüléshez szükséges 

•        belső szervezeti tevékenységének fejlesztését és  

•        nemzetközi kapcsolatainak további kiépítését és aktív hasznosítását, valamint  

•        a tisztségviselők és szakértők érdekképviseleti ismereteinek fejlesztését szolgáló 

képzési anyagok és módszerek fejlesztését. 

Ennek keretein belül a 2007 évi közhasznú tevékenység az alábbi területeken valósult meg : 

Hazai és nemzetközi érdekképviseleti kapcsolatok bővítése (CEEP Közgyűlés és Delegátusi 

Bizottság ülése, Világgazdasági Fórum Kerekasztala és Szociális Párbeszéd Dohai Fórum, 

Egészségügyi és Munkavédelmi Alapítvány meglátogatása (OSHA) – BILBAÓ, 

Thesszaloniki Kereskedelmi és Iparkamara, Európai helyi közszolgáltató Társaságok X. 

Európai Konferenciája, Grazi Városi Közlekedési Vállalattal kapcsolatfelvétel) 

•        A STRATOSZ és tagszervezetei véleményalkotási mechanizmusának áttekintése, a 

tagszervezeti felhatalmazás szakmai megalapozottságának javítása, a kommunikációs 

felületek új formáinak kialakítására vonatkozó modell kialakítása  

•        A rekreációs tréning hatása az érdekképviseleti munkában, a versenyszférában 

munkavállalókra és munkáltatókra, 

•        Az ágazati párbeszéd bizottságok és a STRATOSZ együttműködési gyakorlatának 

elemzése, a testületi munkavégzés korszerű módszerei érdekképviseleti 

tisztségviselőknek és szakértőknek 

•        Európai Uniós Menedzsment Akadémia – uniós ismeretbővítő és szemléletformáló 

programsorozat 

•        E-learning rendszer kiépítése és működtetése 

•        A vasút reformja által okozott foglalkoztatási és szociális feszültségekről, figyelembe 

véve az Európai Uniós tapasztalatokat - tanulmány 

  



  

5) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás  

a 2. pontban foglaltakkal azonos. 

  

6) Vezető tisztségviselőinek nyújtott külön juttatások nem kerültek megállapításra, illetve 

kifizetésre 

  

7) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

  

A STRATOSZ támogatási program terveinek megfelelően a hazai kapcsolataiban arra 

törekszik, hogy aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a Társadalmi Párbeszéd és az 

érdekegyeztetés minél több fórumában, és összekötő kapocs legyen a tagvállalatai, a 

kormányzati és a civil szféra szervezetei és intézményei között. 

A STRATOSZ hazai kapcsolataiban a 2007. évben az alábbi szervezetekkel kialakított 

kapcsolatait tekinti kiemelten fontosnak: 

  

•        OÉT 

•        GSZT 

•        ILO NEMZETI TANÁCS 

•        PARLAMENTI SZAKBIZOTTSÁGOK 

•        OÉT SZAKBIZOTTSÁGAI 

  

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG  

  

A STRATOSZ tagvállalatainak többsége mindennapi gazdasági tevékenységében (út, 

vízhálózat, távközlés, személy- és teherszállítás, stb.) rendszeres nemzetközi együttműködést 

tart fenn, ami a teljes jogú EU tagság során tovább bővül. 



Ezért a STRATOSZ a 2007. évben is kiemelt feladatának tekinti, hogy érdekegyeztető 

és érdekképviseleti tevékenységét nemzetközi kapcsolataiban egyre magasabb szinten lássa el, 

ezért lehetőségeihez mérten több nemzetközi érdekegyeztetési fórum munkájába kapcsolódott 

be. 

 STRATOSZ számára jelentős előny, hogy a CEEP teljes jogú tagja és ennek 

eredményeként közvetlenül részt vehet a közszolgáltató vállalatok nemzetközi 

tevékenységében, ahol elsajátíthatja az európai uniós tagsággal járó kötelezettségeket és 

megszerezhető előnyöket. Az első félév közgyűlésein a STRATOSZ vezető szervező feladatot 

kapott az új tagállamok, illetve az új jelölt államok képviseletének elősegítésére, illetve az 

együttműködés kiszélesítésére.  

- A STRATOSZ elnökségének delegációja részt vett a hagyományosan megrendezésre 

kerülő Világgazdasági Fórum Kerekasztalá-n. Ebben az évben különös hangsúlyt kapott azáltal, 

hogy néhány nappal később ugyancsak Dohában került megrendezésre a VII. Dohai 

Világfórum.  

 - Az elnökség tagjai az Európai Intézményrendszerek látogatásának folytatásának 

következő állomása az Egészségügyi és Munkavédelmi Alapítvány meglátogatása (OSHA) – 

BILBAÓ-ban.  

- A STRATOSZ tagvállalatainak képviselői látogatást tettek Görögországban, 

Thesszalonikiben a Thesszaloniki Kereskedelmi és Iparkamaránál. 

 - A STRATOSZ elnökségének delegációja részt vett a Portugáliában – Lisszabonban 

megrendezett „A közérdek szociális szolgáltatásai és az Európai szociális modell” című 

konferencián.  

 - A nemzetközi társelnök vezetésével delegációnk részt vett Spanyolországban, Barcelonában 

a Közszolgáltató Társaságok évente megrendezésre kerülő,  

X. Konferenciáján.  

 - A Tizenöt tagvállalatunk képviselői látogatást tettek Ausztriában, Grazban a grázi városi 

tömegközlekedési vállalat meghívására.  

  

  

  

Budapest, 2008. május 30. napján 

  

  

                                                                 Tóth István 

                                                                      elnök 



 


