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A Magyar Tudomanyos Akademia (MTA) es az Erdelyi Miizeum Egyesulet (EME) a ket
intezmeny kozotti kapcsolatok tdrteneti tradicioira alapozva, az egyetemes magyar es a
nemzetkozi tudomanyossag erdekeit szem elott tartva, az EME eddigi es jovobeli
szerepvallalasat a romaniai magyar tudomanyos eletben kolcsdnosen elonyosnek tekintve
sziiksegesnek tartja az egyuttmukodes elmelyiteset.
Az MTA es az EME az 1990 6ta megiijult es szervezette valt kapcsolattartas eredmenyeinek
tovabbfejlesztese erdekeben az alabbi keret-jellegu egyiittmukodesi megallapodast kbti.
1. Tudomanyos utanpotlas biztositasa
Az MTA tamogatja az EME kutatointezeteben es a tdbbi romaniai magyar felsooktatasi es
tudomanyos intezmenyben folyo utanpotlas-nevelest. Az ehhez a sziikseges forrasokat a
jelenlegi penziigyi szinten az Arany Janos Kozalapitvanyon keresztiil, valamint a tobbi
magyarorszagi es erdelyi bsztondij-palyazati rendszereken keresztiil biztositja.
2. Intezmenyfejiesztes, strukturalis tamogatas
Azon cel eleresehez, bogy az EME az erdelyi magyar tudomanyszervezes kozponti
intezmenye maradjon, az Akademia a jdvoben is projektalapii fmanszirozassal kivan
hozzajarulni, Az akademiai tamogatas celja az EME intezmenyfejleszto es halozatepito
torekveseinek tamogatasa, tudomanyteriileti es regionalis szerkezetek kiepitese es
mukodtetese, a szakosztalyok megerositese. Ezt az akademiai kozalapitvanyi tamogatast a
jelenleg miikodo tdbbcsatornas finanszirozasi modell kereteben dssze kell hangolni a tobbi
tamogatasi alap mukbdesevel (pi. az Illyes es az Apaczai Kbzalapitvanyokkal, tovabbi
nagyobb magyarorszagi tamogatasi forrasokkal, a kolozsvari szekhelyu Sapientia Alapitvany
miikodesevel, illetve az OM es a NKOM tamogatasaival).
Az Akademia segitseget nyiijt az EME reszere az egyeb, Akademian kiviili magyarorszagi
forrasok, a nemzetkozi palyazati kiirasok es a rendkiviili finanszirozasi lehetosegek
elereseben. A ket fel tovabbra is fontosnak tartja, bogy a jelenlegi kereteken beliil az
akademiai tamogatasi rendszerek evente palyazati alapon meghatarozott osszegekkel
tamogassak az EME kutatointezete, illetve fiokszervezetei altal megpalyazott rovidebbhosszabb tavii projekteket, konferencia- es kiadvanyi tevekenyseget.
3. Kiilso tagsag, hataron tiili koztestiilet megerositese
Az MTA kiemelt figyelemben reszesiti kiilso tagjainak tevekenyseget, kdzremiikbdesiiket a
magyarorszagi tudomanyos eletben, a magyar tudomanyossag egysegenek helyreallitasaban.
Resziikre a tovabbiakban is lehetosegeket kivan biztositani a magyarorszagi tudomanyos
eletbe torteno bekapcsolodasra, kutatomunkajuk folytatasara. A kiilso tagga valas
kovetelmenyei megegyeznek a hazai tagga valas kriteriumaival.
Az MTA iidvozli es tamogatja a hataron tiili kbztestiilet boviileset. Keri az EME halozatepito,
kutatasszervezesi tamogatasat abban, hogy minel tobb tudomanyos fokozattal rendelkezb,
akademiai szinvonalon dolgozo, magat magyarnak is valid kutatd valjek az akademiai
koztestiilet tagjava. A kdztestiileti tagga valas kovetelmenyei megegyeznek a magyarorszagi
kriteriumokkal. A hataron tub koztestiilet tagjainak tevekenyseget az MTA palyazati iiton
segiteni kivanja.

4. Regionalis kutatasok elosegitese
Az MTA fontosnak tartja az EME regionalis kutatasi programjait, megvalositasukat az Arany
Janos Kozalapitvany segitsegevel tartja fmanszirozhatonak. Ugyanigy figyelemmel kiseri az
akademiai teriileti kozpontok es a hataron tuli regiok, jelen esetben elsosorban az MTA
Debreceni es Szegedi Akademiai Bizottsaga es az Erdelyi Muzeum Egyesiilet illetve mas,
regiobeli magyar tudomanyos miihelyek egyiittmukbdeset, batoritva a kbzds projektek
kidolgozasat az MTA tudomanyos osztalyainak segitsegevel.
5. Konyvtar es infrastruktura fejiesztese
Az Akademia osztonzi az internetes konyvtar- es adatbazis kapcsolatokat, a magyarorszagi
konyvtarhalozaton keresztul. Ezen beliil lehetosegeihez merten tamogatja internetes portalok
kialakitasat, a meglevo romaniai magyar fiokkonyvtarak internetes kapcsolodasanak
megvalositasat. Fontosnak tartja, bogy a romaniai magyar felsooktatasi es tudomanyos
intezmenyek mielobb letezo nemzeti konyvtar es informatikai kozpont, illetve fokozatosan
kiepiilo konyvtari szolgaltatas elvezoi lehessenek. Az Orszagos Szechenyi Kdnyvtarral
egytittmukodest osztonoz e cel gyakorlati megvalositasa erdekeben.
6. Konyvkiadas, folyoirat megjelentetes tamogatasa
Az MTA Arany Janos Kdzalapitvanya a beerkezett palyazatok minosege alapjan es penziigyi
lehetosegeihez kepest evente elbiralja az EME kdnyv- es folyoirat-kiadasi tevekenysegenek
tamogatasara beerkezo palyazatokat es ilyen forman hozzajarul azok kbltsegeihez.
7. Egyiittmukodes osztonzese az erdelyi tudomanyossag kiilonbozo forumaival
Az MTA szorgalmazza az erdelyi magyar tudomanyoss% belso integraciojat, igy kiilbnosen
fontosnak tartja es lehetosegeihez merten osztonzi a tenyleges egyiittmukodesek
megvalosulasat az EME es szakosztalyai, a romaniai magyar felsooktatasi intezmenyek es
mas tudomanyos miihelyek kutatoi kozott. Ez a feltetele annak, hogy egyeztetett velemenyek
alapjan hosszu tavii projektek sziilessenek a romaniai magyar tudomanyossag megerositese
erdekeben. Sziikseges a magyarorszagi hataron tuli kutatastamogatasok koncentralasa: a
kiemelt projektek meghatarozasaban az EME szerepe jelentos.
8. Akademiai kutatoallomas halozat
2001-ben a Magyarorszaggal szomszedos orszagok kozul negyben - Romaniaban
Kolozsvarott es Sepsiszentgyorgyon - letrejott az akademiai kutatoallomas-halozat. Ennek
szerepet Erdelyben az EME es az Erdelyi Magyar Anyanyelvapolok Szovetsege kereteben
megalakult Szabo T. Attila Nyelvi Intezet latja el, amelynek miikodeset teljes egeszeben az
Arany Janos Kozalapitvany biztositja.
9. Ervenyesseg
Jelen megallapodas a kovetkezo harom evre szol, es amennyiben a ket fel 2005. marcius 31eig nem keri irasban a megallapodas modositasat vagy ervenyteleniteset, ugy tovabbi harom
evre automatikusan ervenyben marad.
E keretjellegii egyiittmukodesi megallapodas evente konkretizalodik reszletes egyiittmukodesi
megallapodas formajaban; elso izben 2002. dec. 15-ig a 2003. evi konkret program
megfogal mazasaval.
Budapest, 2002. november 23..
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