EGYUTTM UKODESI MEGALLAPODAS

Amely letrejott a

Magyar Tudomanyos Akademia (tovabbiakban: M X A) es az
Erdelyi Muzeum-Egyesulet (tovabbiakban: EME),
mint egyuttmukodo felek (tovabbiakban: Eelek) kozott.
A Eelek
-

a Magyar Tudomanyos Akademiarol szolo 1994. evi XL. torveny 3. §-a (i)
bekezdesenek i) pontjaval osszhangban,

-

az EALE es az M TA kozotti kapcsolatok torteneti hagyomanyai,

-

valamint az EM E romaniai magyar tudomanyos eletben betoltott szerepvallalasara
alapozva

sziiksegesnek tartjak a ketoldalii egyiittmukodes megerositeset.
Az egyetemes magyar es a nemzetkozi tudomanyossag erdekeit szem elott tartva kapcsolataik
tovabbfejlesztese erdekeben az alabbi egyiittmukbd&i megaUapodast kotik.

I. Az egyiittmukodes teriiletei
1) Kutatoi utanpotlas
Az M TA elvi 6s szakmai tamogatast nyiijt az EM E keretei kozott folyo tudomanyos
utanpotlas neveleshez es szakmai tovabbkepzeshez.

2) Intezmenyfejlesztes
Az M TA hozzajarul ahhoz, bogy az EM E az erddyi magyar tudomanyossag es
tudomanyszervezes meghatarozo szervezete maradjon, tamogatja intezmenyfejleszto es
halozatepito torekveseit, a tudomanyteriileti es regionalis szervezetek fejleszteset es
mukodteteset, a tudomanyos szakosztalyok megerosit&et.

3) Kiilso tagsag, hataron tuli koztestiileti tagsag erositese
Az egyseges magyar tudomanyossag jegyeben az EM E reszt vesz az M TA hataron tuli
koztestiileti tagsaganak bdviteseben, a koztestiiletiseg tartalmanak fejleszteseben.

4) Regionalis kutatasok
A magyar-magyar regionalis kutatasi programok megerositese erdekeben a Felek
figyelemmel kiserik a hazai es a hataron tuli egyuttmukodeseket, ezzel bsztonozve a
hazai es a hataron tuli kutatokat kozos projektek kidolgozasara az M T A tudomanyos
osztalyainak es kutatointezeteinek bevonasaval.

5) Az Erdelyi Digitalis Adattar, konyvtarak, tudomanyos konyvkiadas es
folyoirat-megjelentetes
Az M T A elvi es szakmai tamogatast nyiijt az Erdelyi Digitalis Adattar mukodesehez,
tovabba osztonzi az EM E konyvtaranak gyujtemenygyarapitasat, a tudomanyos
konyvtar fejleszteset es a kdzds digitabzalasi terveket.

6) Egyiittmukodes osztonzese az erdelyi magyar tudomanyossag kiilonbozo
forumaival
Az M T A szorgalmazza az erdelyi magyar tudomanyossag belso integraciojat, fontosnak
tartja, es osztonzi a tenyleges intezmenykozi egyiittmukodesek megvalosulasat egyreszrol
az EM E es szakosztalyai, masreszrol egyeb hataron tuli magyar tudomanyos forumok es
felsooktatasi int&menyek kozott.

7) Az EME es az M TA Kolozsvari Akademiai Bizottsag (KAB) egyiittmukodese
Eenti celok elereseben kivanatos az EM E es az M TA Kolozsvari Akademiai Bizottsag
(KAB) egyiittmukodese.

II. Az egyiittmukodes formai
1)

Az M T A a kiilso kdztestiileti tagoknak a Domus magyarorszagi osztondijprogram
kereteben lehet&eget biztosit a magyarorszagi tudomanyos eletbe torteno
bekapcsolodasra, kutatomunkajuk folytatasara. Sziilofoldi kutatomunkajukat a Domus
sziilofdldi osztondijprogram segiti.

2)

Az EM E a kutatasi eredmenyeirol folyamatosan tajekoztatja az M TA -t.

3)

Az EM E mindenkori ekioke tagja a Magyar Tudomanyossag Kiilfoldon Elnoki
Bizottsagnak.

4) A hataron tub koztestiileti tagsag boviilese erdekdben az EM E vaUalja, bogy halozatepito
6s kutatasszervezesi tevekenysege reven hozzajarul ahhoz, bogy minel tobb, tudomanyos
fokozattal rendeUcezo, tudomanyat alkoto modon muvelo, a magyar tudomanyos elettel
kapcsolatot tarto, magat magyamak vabo kutato valjek az akademiai koztestiilet tagjava.
A koztestiileti kiilso tagga valas szakmai kovetebnenyei megegyeznek a koztestiileti
tagga valas altalanos kriteriumaival.
5)

Az egyiittmukodes kereteben az EM E a kiadvanyainak egy peldanyat eljuttatja az M TA
Konyvtar es Informacios Kozpontjanak.

III.

Az egyiittmukodes penziigyi lehetosegei

Az M T A eves koltsegvetese szertnt, az ott meghatarozott osszegben a kovetkezo formaban
biztosit jjenziigyi tamogatast az egyiittmukodesben megvalosulo tudomanyos kutatasok
finanszirozasara:
i)

Domus Hungarica magyarorszagi es sziilofoldi osztondijprogram egyeni kutatok,
bletoleg kutatocsoportok reszere.

2)

Az EM E meghivott intezmenyi paly^okent vesz reszt az M TA Hataron Tiili Tudos
Tamogatas keret mukodesi palyazatain es egyeb, hataron tuli intezmenyi palyazatokban.

3)

A Magyar Tudomanyos Akademia lehetove teszi a hataron tuli magyar tudomanyos
szervezetek es a kdztestiilet kiilso tagjainak egyeb akademiai palyazatokban (Bolyai
osztondij, nemzetkbzi konferenciatamogatas, konyvkiadas-tamogatas) valo reszvetelet.

4) Az M T A fenntartja a jogot, bogy az eves koltsegvetese szerint a fenti tamogatasi formak
mellett evrol-evre mas tamogatasi lehetosegeket is megnyisson, vagy egyes tamogatasi
formakat megsziintessen, illetve a fenti tamogatasi formak forrasat szabadon allapitsa
meg.

IV.

Idobeli hataly

Jelen Egyiittmukodesi Megallapodas 2015. majus 4-en lep hatalyba, es 2018. majus 5-ig van
hatalyban.
Jelen Egyiittmukodesi Megallapodast a Eelek irasban 90 najxis fehnondasi idovel 2018. majus
5-i hatallyal irasban indokolas neUciil felmondhatjak.
Amennyiben e Megallapodast egyik Eel sem mondja fel legkesobb a Megallapodas hatalyanak
lejaratat megelozo 90 napig, a Megallapodas hatalya egy alkalommal ujabb harom evvel
meghosszabbodik.
Jelen Egyiittmukodesi Megallapodast 2015. majus 4-en, Budapesten az M TA evi rendes 186.
Kozgyulesen, a Kiilso Tagok Foruma kereteben irtak ala.
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