
AZ M T E S Z  X I I . Közgyűlése

Az M TE SZ  1977. április 23-án tartotta X II . tisztújító közgyűlését. A bevezetőt Ajtai 
Miklós, az O M FB  elnöke — egyben a Szövetség elnöke — mondta. A közgyűlés küldöttei részletes 
írásbeli anyag alapján ismerhették meg a szövetség országos elnökségének értékelését a legutolsó 
tisztújító közgyűlés (VIII. közgyűlés 1972. május 5 —6 ) óta eltelt időszak munkájáról.

Alábbiakban összefoglaljuk a jelentés és az azt alátámasztó bőséges statisztikai anyag 
néhány fontos megállapítását:

A tudományos egyesületekben folyó tevékenység felölelte a népgazdaság különböző ágaza
taiban megvalósuló termelőmunka, a műszaki fejlődés és a tudományos élet segítését, a jelentkező 
gondok megoldásának társadalmi ösztönzését. Ennek megfelelően az egyesületekben tömörült 
szakemberek jelentős társadalmi segítséget adtak a IV. ötéves terv központi programjainak 
megvalósításához, s az új középtávú tervidőszak feladatainak kidolgozásához.

A Szövetség igyekezett a legfontosabb tudománypolitikai és gazdaságpolitikai kérdésekben 
előmozdítani az egyesületek tevékenységét. Irányelveket és ajánlásokat dolgozott ki az egyesü
letek munkájára és koordinálta tevékenységüket. Kezdeményezte és támogatta az egyesületek 
üzemi társadalmi tevékenységét.

A  Szövetség tevékenysége az 1972 óta eltelt időszakban összességében tovább fejlődött.
Az egyesületi munka jól kapcsolódott a központi programok végrehajtásához.
A  rendezvények — a számszaki növekedésen túl — eredményességük tekintetében is sokat 

fejlődtek.
Részben objektív tényezők folytán a Szövetség két fontos törekvésének érvényesítése — a 

fiatalok fokozott bevonása, valamint a helyi konkrét problémák megoldásában való részvétel — 
a területi szervezeteknél az átlagosnál jóval kedvezőbb képet mutat.

A  területi szervezetek fokozatos megerősödésével megváltoztak a munkavégzés feltételei. 
A megyékben jó együttműködés alakult ki a párt- és tanácsi szervekkel, egy-egy MTESZ területi 
szervezet ma már a megye jelentős közéleti tényezője. Emellett a Fővárosban nem jött létre ez a 
fajta, egymásra utaltságon is alapuló együttműködés.

A Szövetség vezető testületéi (Országos Elnökség, Végrehajtó Bizottság) számos kérdéssel 
foglalkoztak, de munkájukban nem kapott megfelelő súlyt a szövetség tartalmi, koordinációs 
feladatainak kérdése, valamint a korábban hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése.

A valamennyi egyesületet, vagy több szakterületet érintő kérdéseket és feladatokat a Szö
vetség országos elnöksége által létrehozott központi bizottságok gondozzák és koordinálják.

A  központi bizottságok az irányítást és koordinációt azzal szolgálják, hogy figyelemmel 
kísérve az egyesületek munkáját, elvi megállapításokat tesznek, reagálnak a felmerülő prob
lémákra, és ezek megoldásaként elsősorban a feltétel-rendszer megjavítására «törekednek.

Az egyesületi tevékenység iránti társadalmi igény fokozódását jelzi, hogy a taglétszám — a 
folyamatosan végrehajtott tagrevíziók ellenére is — évente 5 — 6%-kal növekedett. (1972-ben 111 
ezer fő, 1976. I. félévében 140 ezer fő volt.)

A  tagság megoszlása kedvező képet mutat. A 40 év alatti tagok több mint felét alkotják az 
összes tagságnak. Különösen a vidéki szervezeteknél erős a fiatalok részvétele a munkában. A 140 
ezres tagság mintegy 60% -a felsőfokú végzettségű.

Az egyesületek néhány éve — az állami ifjúságpolitikai határozat és az Országos Elnökség 
felhívása alapján — kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok helyzetére az egyesületi életben. 
Legtöbb egyesületben a fiatalok bevonására jól bevált hagyományok vannak.

A MTESZ területi szervezeteinek fejlődéséhez nagymértékben hozzájárultak a beszámolási 
időszakban épült új Technika Házak, illetve székházak is. (Szeged, Kecskemét, Veszprém, Zala
egerszeg és 1977. évben elkészül Székesfehérvárott.)

Sokat fejlődött a Szövetség szakmai oktatással kapcsolatos tevékenysége. E kedvező 
fejlődés alapja az az irányelv volt, amelyet az MTESZ KB ,,Az állami oktatás helyzetéről és fej
lesztésének feladatairól” címmek dolgozott ki. E munka előkészítésében a Szövetség is aktív 
szerepet töltött be.

Az írásbeli anyagot Kovács Sándor, a szövetség főtitkára felszólalásában kiegészítette, 
kiemelve a következő időszak legfontosabb tennivalóit.

A  beszámoló feletti vita a közgyűlés elé hozta a tagegyesületek és területi intézőbizottságok 
problémáit és eredményeit.

A közgyűlés második felében a küldöttek megválasztották a Szövetség új Országos Elnök
ségét (164 tag). Egyesületünk részéről Bese Vilmos elnök, Csókás János a Nagy alföldi Csoport 
elnöke és Deres János főtitkár tagjai a M T E S Z  Országos Elnökségének.
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