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5. Erdély történeti régióinak komplex kutatása s az eredmények kiadása 
6. Az erdélyi tudományos örökség feltárása, különös tekintettel az EME megalakulásának 

közelgő 150. évfordulójára 
7. Az erdélyi magyar tudományos élet szervezése, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

konferencia évenkénti megtartása 
8. A tudományos utánpótlás-neveléshez való hozzájárulás 
9. Tudományos ismeretterjesztés 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006. évi közgyűlése 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2006. március 11-én tartotta tisztújító közgyűlését Kolozs-
várott, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az Egyesület 141 tagja vett részt a rendez-
vényen. A napirenden szerepelt az elnöki beszéd, a határozatképesség megállapítása a jelenléti 
ívek alapján, a főtitkári jelentés kiegészítései, a gazdasági tanácsos 2005. évi beszámolója és a 
2006. évi költségvetés, az ellenőri, a jogtanácsosi jelentés és a folyó évre vonatkozó tevékeny-
ségi tervek ismertetése, a jelentések megvitatása, elfogadása. Továbbá az Alapszabály módosí-
tásának megvitatása és elfogadása, a Kutatóintézet szervezeti szabályzatának megvitatása és 
elfogadása, határozat gyűjteményeink visszaigényléséről, a Teleki József-díj ismertetése és 
átadása, Mikó Imre emlékplakettek átadása, alapító tag oklevelek átadása, az elnökség és a 
választmány egyharmadának megújítása.  

Egyed Ákos elnök üdvözölte az egybegyűlteket és köszöntötte a vendégeket, akik megtisz-
telték jelenlétükkel a Közgyűlést: Lipták Andrást és Fekete Károlyt, az MTA debreceni bizott-
sága képviseletében, Ludányi Horváth Attila magyar konzult, Monok Istvánt, az OSZK főigaz-
gatóját, a Gróf Mikó Imre Alapítvány elnökét, Geréb Zsoltot, a  Partiumi Egyetem rektorát, 
Kónya Hamar Sándor képviselőt, Garda Dezső képviselőt, Kerekes Sándor tanácsost, Gulya 
János göttingai professzort, Örsi Juliannát, a Túrkevei Kulturális Egyesület elnökét, Szilágyi 
Pált, a Sapientia EMTE rektorát, Juhász Tamást, a Protestáns Teológiai Intézet rektorát. Megál-
lapította, hogy a Közgyűlés határozatképes, és megnyitotta a 2006. évi tisztújító Közgyűlést. 

A főtitkári, gazdasági ellenőri és jogtanácsosi jelentések meghallgatását élénk vita követte. 
A jelentések megvitatása, majd kiegészítése után a Közgyűlés elfogadta azokat. 

Sipos Gábor ismertette az Alapszabályzat módosításának szükségességét, és a következő 
változtatásokat javasolta: 3.§. Az EME tudományos szakosztályait kiegészíteni a tavaly alakult 
6. Matematikai és Informatikai és a 7. Agrártudományi Szakosztályokkal. 23.§. b) Két alelnök 
helyett négy alelnök. 25.§. Az alelnökök az egyesület meghatározott munkaterületeit felügye-
lik. 29.§. A Választmány 23 tagból áll. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Alapszabályzat 
változtatásait. 

Határozat született az EME államosított gyűjteményeinek visszaigényléséről; az elfogadott 
nyilatkozatot eljuttatjuk a sajtó képviselőinek, hazai és magyarországi  egyetemek, intézmé-
nyek vezetőségének, valamint annak román változatát a gyűjtemények kezelőinek. 

A gyűlés következő része ünnepélyes hangulatban folytatódott. 
Monok István, a Gróf Mikó Imre Alapítvány elnöke kifejtette: örvendetes számára, hogy 

ismét sikerült egy tudományos díjat alapítani. 
Sipos Gábor felolvasta a Teleki József-díj alapítólevelét: 
A Gróf Mikó Imre Alapítvány és az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Teleki József emléké-

re és tiszteletére egy róla elnevezett díj alapítását határozta el abból a célból, hogy ezzel kriti-
kai fórumot, seregszemlét teremtsen az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romá-
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niai magyarság múltját és jelenét bemutató szakmai munka színvonalának emelésére és az igé-
nyes, eredeti szakkutatások biztosítására, elismerésére. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre Alapítvány a Teleki József tudományos 
díjjal az Erdély történeti múltjának kutatásával keletkezett életművet, illetve nyomtatásban 
megjelent (vagy nyomdakész), az erdélyi, a máramarosi, a partiumi, a bánáti és a romániai 
magyarság újkori és legújabb kori történetére, a legtágabban értelmezett művelődéstörténetére 
és néprajzára vonatkozó adattárakat, forráskiadványokat és tudományos monográfiákat jutal-
mazza. A díjat a Romániában élő kutatók – egyéni vagy kollektív munkájukkal – nyerhetik el. 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma 
2005-ben és az azt követő minden negyedik évben szakbizottságot kér fel, amelyik számba veszi 
és elbírálja a fenti tudományágak területén a kiírást megelőző öt évben született munkákat. A 
bizottság szakértőkkel véleményezteti és rangsorolja azokat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a 
Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriuma a legjelentősebbnek ítélt alkotást jutalmazza a komoly 
anyagi elismeréssel is járó Teleki József-díjjal. A bírálóbizottság tagjai romániai, magyaror-
szági vagy más külföldi elismert szakemberek. 

A díj odaítélésének elengedhetetlen feltétele az életmű vagy a díjazandó munka kiemelkedő 
tudományos értéke. Ha ilyen alkotás az adott ötéves időszakban nem születne, a díj nem kerül 
kiosztásra. 

A díj odaítéléséről, a vele járó pénzösszegről, továbbá a díjjal kapcsolatos valamennyi 
részletről az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöksége és a Gróf Mikó Imre Alapítvány Kuratóriu-
ma dönt. A díj kiadására ötévente az Erdélyi-Múzeum Egyesület közgyűlésén kerül sor, először 
2006-ban. 

A díjat Vitézy Tamás támogatja. 
Az első ízben kiosztásra kerülő Teleki József-díjat Monok István Jakó Zsigmond profesz-

szornak nyújtotta át. 
Az Elnökség Mikó Imre emlékplakettet adott át Vizi E. Szilveszternek, Czirják Árpádnak, 

Murádin Lászlónak, Soó Tamásnak és Várhelyi Csabának.  Az  Egyesület Antal Árpád, Benkő 
Samu, Gazda Klára és Péter Mihály professzorokat tiszteleti tagjaivá avatta. Alapító tagsági 
oklevelet kapott Hollanda Dénes és Zala F. László. 

Az Elnökség felmentése után a jelölőbizottság kiosztotta a szavazócédulákat. A korelnök 
vette át az ülés vezetését. 

Ezután került sor az elnökség megválasztására. A szavazatszámláló bizottság ismertette a 
szavazás eredményét. A leadott szavazatok száma 112, ebből érvényes 112. Az új elnökség 
összetétele: elnök Egyed Ákos, alelnökök Sipos Gábor, Gyenge Csaba, Brassai Zoltán, Péntek 
János, főtitkár Bitay Enikő, gazdasági tanácsos Farkas Mária, jogtanácsos Bányai József, el-
lenőr Somai József. 

Egyed Ákos elnöki megnyitóbeszéde az EME  
2006. március 11-i közgyűlésén 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az ezelőtt négy évvel, 2002. március 2-án megválasztott elnökség munkájáról az évi köz-

gyűléseken rendszeresen beszámoltunk. A múlt évi főtitkári jelentést pedig Önök időben meg-
kapták. A megnyitóbeszéd – az eddigi szokások szerint – nem adhat természetesen összefüggő 
tartalmi ismertetést az elmúlt négy évről – ez felesleges is volna. Legyen szabad viszont főbb 
törekvéseinkre, a kiemelkedőbb eseményekre nagyon röviden a következőkben kitérnem. 




