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MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Tudományos Akadémia

és az Erdélyi Múzeum Egyesület között

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és
az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) a két
intézmény közötti kapcsolatok történeti tradí-
cióira alapozva, az egyetemes magyar és a
nemzetközi tudományosság érdekeit szem
elõtt tartva, az EME eddigi és jövõbeli szerep-
vállalását a romániai magyar tudományos élet-

1. Tudományos utánpótlás biztosítása

Az MTA támogatja az EME kutatóintézeté-
ben és a többi romániai magyar felsõoktatási
és tudományos intézményben folyó után-
pótlás-nevelést. Az ehhez a szükséges forrá-

sokat, a jelenlegi pénzügyi szinten, az Arany
János Közalapítványon keresztül, valamint
a többi magyarországi és erdélyi ösztöndíj-
pályázati rendszereken keresztül biztosítja.

ben kölcsönösen elõnyösnek tekintve, szük-
ségesnek ítéli az együttmûködés elmélyítését.

Az MTA és az EME az 1990 óta megújult
és szervezetté vált kapcsolattartás eredmé-
nyeinek továbbfejlesztése érdekében az aláb-
bi keret-jellegû együttmûködési megállapo-
dást köti.

2. Intézményfejlesztés, strukturális támogatás

Azon cél eléréséhez, hogy az EME az erdélyi
magyar tudományszervezés központi intéz-
ménye maradjon, az Akadémia a jövõben is
projektalapú finanszírozással kíván hozzájá-
rulni. Az akadémiai támogatás célja az EME
intézményfejlesztõ és hálózatépítõ törekvé-
seinek támogatása, tudományterületi és
regionális szerkezetek kiépítése és mûköd-
tetése, a szakosztályok megerõsítése. Ezt az
akadémiai közalapítványi támogatást a je-
lenleg mûködõ többcsatornás finanszírozási
modell keretében össze kell hangolni a többi
támogatási alap mûködésével (például az
Illyés és az Apáczai Közalapítványokkal,
további nagyobb magyarországi támogatási

forrásokkal, a kolozsvári székhelyû Sapientia
Alapítvány mûködésével, illetve az OM és a
NKÖM támogatásaival).

Az Akadémia segítséget nyújt az EME ré-
szére az egyéb, Akadémián kívüli magyaror-
szági források, a nemzetközi pályázati kiírások
és a rendkívüli finanszírozási lehetõségek
elérésében. A két fél továbbra is fontosnak
tartja, hogy a jelenlegi kereteken belül az aka-
démiai támogatási rendszerek évente pályá-
zati alapon meghatározott összegekkel támo-
gassák az EME kutatóintézete, illetve fiókszer-
vezetei által megpályázott rövidebb-hosszabb
távú projekteket, konferencia- és kiadványi
tevékenységet.
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3. Külsõ tagság, határon túli köztestület megerõsítése

Az MTA kiemelt figyelemben részesíti kül-
sõ tagjainak tevékenységét, közremûködé-
süket a magyarországi tudományos élet-
ben, a magyar tudományosság egységének
helyreállításában. Részükre a továbbiakban
is lehetõségeket kíván biztosítani a magyar-
országi tudományos életbe történõ bekap-
csolódásra, kutatómunkájuk folytatására. A
külsõ taggá válás követelményei meg-
egyeznek a hazai taggá válás kritériumaival.

Az MTA üdvözli és támogatja a határon
túli köztestület bõvülését. Kéri az EME há-
lózatépítõ, kutatásszervezési támogatását
abban, hogy minél több, tudományos foko-
zattal rendelkezõ, akadémiai színvonalon dol-
gozó, magát magyarnak is valló kutató váljék
az akadémiai köztestület tagjává. A köztes-
tületi taggá válás követelményei megegyez-
nek a magyarországi kritériumokkal. A határon
túli köztestület tagjainak tevékenységét az
MTA pályázati úton kívánja segíteni.

4. Regionális kutatások elõsegítése

Az MTA fontosnak tartja az EME regionális
kutatási programjait, megvalósításukat az
Arany János Közalapítvány segítségével tartja
finanszírozhatónak. Ugyanígy figyelemmel
kíséri az akadémiai területi központok és a
határon túli régiók, jelen esetben elsõsorban

az MTA Debreceni és Szegedi Akadémiai
Bizottsága és az Erdélyi Múzeum Egyesület,
illetve más, régióbeli magyar tudományos
mûhelyek együttmûködését, bátorítva a
közös projektek kidolgozását az MTA
tudományos osztályainak segítségével.

5. Könyvtár és infrastruktúra fejlesztése

Az Akadémia a magyarországi könyvtárhá-
lózaton keresztül ösztönzi az internetes
könyvtár-, adatbázis-kapcsolatokat. Ezen
belül lehetõségeihez mérten támogatja inter-
netes portálok kialakítását, a meglévõ romá-
niai magyar fiókkönyvtárak internetes kap-
csolódásának megvalósítását. Fontosnak tartja,

hogy a romániai magyar felsõoktatási és
tudományos intézmények mielõbb létezõ
nemzeti könyvtár és informatikai központ, ill.
fokozatosan kiépülõ könyvtári szolgáltatás
élvezõi lehessenek. Az Országos Széchényi
Könyvtárral való együttmûködésre ösztönöz
e cél gyakorlati megvalósítása érdekében.

6. Könyvkiadás, folyóirat-megjelentetés támogatása

Az MTA Arany János Közalapítványa a
beérkezett pályázatok minõsége alapján és
pénzügyi lehetõségeihez képest évente
elbírálja az EME könyv- és folyóirat-kiadási

tevékenységének támogatására beérkezõ
pályázatokat, és ilyen formán hozzájárul
azok költségeihez.

Tudós fórum
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Egyed Ákos Vizi E. Szilveszter
az Erdélyi Múzeum Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia

elnöke elnöke

Budapest, 2002. november 23.

Jelen megállapodás a következõ három évre
szól, és amennyiben a két fél 2005. március
31-éig nem kéri írásban a megállapodás módo-
sítását vagy érvénytelenítését, úgy további
három évre automatikusan érvényben marad.

7. Együttmûködés ösztönzése az erdélyi tudományosság különbözõ fórumaival

Az MTA szorgalmazza az erdélyi magyar
tudományosság belsõ integrációját, így kü-
lönösen fontosnak tartja és lehetõségeihez
mérten ösztönzi a tényleges együttmûkö-
dés megvalósulását az EME és szakosztályai,
a romániai magyar felsõoktatási intézmények
és más tudományos mûhelyek kutatói

között. Ez a feltétele annak, hogy egyeztetett
vélemények alapján hosszú távú projektek
szülessenek a romániai magyar tudományos-
ság megerõsítése érdekében. Szükséges a
magyarországi határon túli kutatástámogatás
koncentrálása: a kiemelt projektek meghatá-
rozásában az EME szerepe jelentõs.

8. Akadémiai kutatóállomás-hálózat

2001-ben a Magyarországgal szomszédos
országok közül négyben – Romániában
Kolozsvárott és Sepsiszentgyörgyön – lét-
rejött az akadémiai kutatóállomás-hálózat.
Ennek szerepét Erdélyben az EME és az

Erdélyi Magyar Anyanyelvápolók Szövet-
sége keretében megalakult Szabó T. Attila
Nyelvi Intézet látja el, amelynek mûködé-
sét teljes egészében az Arany János Köz-
alapítvány biztosítja.

9. Érvényesség

E keretjellegû együttmûködési megál-
lapodás évente konkretizálódik részletes
együttmûködési megállapodás formájában;
elsõ ízben 2002. december 15-ig a 2003. évi
konkrét program megfogalmazásával.


