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Az újraválasztott MTESZ-elnök, H a v a ss  Miklós 
nyitotta meg az ülést, amelynek napirendjén három 
téma szerepelt: a MTESZ 1997. évi gazdálkodási 
terve, beszámoló az 1996. december 6. óta történt 
fontosabb eseményekről és a szokásos egyebek.

Mint az várható volt, az első pont váltotta ki a 
legnagyobb érdeklődést. HAVASS Miklós szerint a 
MTESZ gazdasági helyzete stabil, de nem könnyű. 
Ezt jelzi, hogy 1996 zárása is valószínűleg null
szaldós lesz, de év közben voltak likviditási prob
lémák és jellemző, hogy lényeges területi különb
ségek vannak a gazdálkodásban. Eredmény, hogy 
már az év elején van gazdálkodási terv, amely egy
részt a Szövetségi Tanács 1995. novemberi hatá
rozatán, másrészt bizonyos gazdasági érzéseken, 
tendenciákon alapul. A terv még változhat, hiszen 
már most is vannak lényeges változások, például a 
költségvetési támogatás növekedése miatt nem 15,4, 
hanem 17 millió forint lesz az egyesületek által 
megpályázható összeg (ugyanígy nő a technika há
zaknak, a területi szervezeteknek szánt támogatás 
is). Vannak persze más források is, például a Mű
velődési és Közoktatási Minisztérium pályázatai, 
vagy az energia racionalizálási projekt. A technika 
házak tulajdoni kérdései változatlanul tisztázatlanok, 
mert a pártszékházakkal való összekapcsolás miatt a 
parlament nem döntött. BAKSA István, a Gazdasági 
Bizottság elnöke fűzött kiegészítő megjegyzéseket az 
ismertetéshez, majd az Ellenőrzési Bizottság elnöke 
elfogadásra javasolta a tervet.

A vita során főleg a pesti és budai konferencia 
központokban fizetendő „mozgó tagdíj” mértéke, 
illetve jelentős emelése, a költségvetési támogatás 
szétosztása és folyósítása került szóba. Végül is a 
Szövetségi Tanács négy tartózkodással elfogadta a 
tervet és köszönetét szavazott meg azoknak, akik 
lobbizással elérték a költségvetési támogatás nö
velését és a tervet elkészítették.

Az egyebek között ismét akadt egy fontos kérdés 
is, mégpedig az „1%-os” törvénnyel kapcsolatos 
teendők. Tagtársaink minden bizonnyal ezen lap
szám megjelenése előtt megkapják azt a levelet, 
amely részben az itt elhangzottak alapján született. 
De az is elhangzott, hogy a kamarák megalakulása 
ellenére bizonyos szakértői tevékenységek szabá
lyozása az egyesületeknél maradhat, ennek érde
kében mi is lépéseket teszünk. A MTESZ fel fogja 
mérni az egyesületek ifjúsági tevékenységét, 
F a z a k a s  Szabolcs, az IKIM vezetője látogatást fog 
tenni a MTESZ-ben, megalakult a Képzési Tanács 
(ebbe ugyan javasolhatnánk tagot, de nincs sok büsz
kélkedni valónk oktatási tevékenységünkkel), jövőre 
lesz 50 éves a MTESZ, ezt meg kell ünnepelni, végül 
H a v a ss  Miklós találkozókat tervez az egyesületek 
elnökeivel (nem könnyű feladat, már 43 tagegyesület 
van): dióhéjban ezek voltak az egyebek.

Az ülés előtt megküldött írásos anyag, például az 
események leírása, most is megtalálható a Titkár
ságon.
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A kerekegyházi geofizikus-geológus Vándorgyű- találkozó egyik ajánlásaként ismételten közreadjuk 
léssel egyidőben tartott, a környező országok geofi- az alábbi felhívást: 
zikai egyesületeinek elnökei számára szervezett
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