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A tiszteleti tagok megválasztásának eljárása 

Egyesületünk belső életét kötelezően szabályozó előírásainak: az Alapszabályok 1., 10., 
14., és 18. §-ainak, valamint az Ügyviteli Szabályzat 4.§-ának megfelelően tiszteleti tagságra 
azt a hazai vagy külföldi személyt lehet jelölni, aki bel- és külföldi szakkörökben elismert 
kiemelkedő tudományos, irodalmi, művészeti vagy közművelődési teljesítményeket ért el és 
aki a romániai magyar társadalom megbecsülését kiérdemelte. 

A megválasztás az elnökség javaslatára az illetékes szakosztály választmánya szakmai vé- 
leményezése alapján az egyesületi választmány hatáskörébe tartozik, és érvényességéhez a 
közgyűlésnek kell azt titkos szavazással megerősítenie. 

Az eljárás megindítása azonban legalább két rendes vagy alapító tag írásos kezdeményezé- 
sére történhetik. Tekintettel a tiszteleti tagság jellegére (kiemelkedő alkotó munkásság) és arra 
a körülményre, hogy a javasolt személynek szakmai eredményeivel ki kellett érdemelnie a 
romániai magyar társadalom megbecsülését, a legalább két javaslattevő munkásságának ahhoz 
a szakterülethez kell kapcsolódnia, amelyben a javasolt személy is tevékenykedik. Ami a ro- 
mániai magyar társadalom megbecsülésének megállapítását illeti, itt is azt kell figyelembe 
venni, hogy a javasolt személy mennyiben járult hozzá a romániai magyar tudományosság, 
irodalom, művészet és közművelődés szabad fejlődéséhez és eredményes erősítéséhez. 

Ennek megfelelően mind a javaslattevőknek, mind az elnökségnek, mind az illetékes 
szakosztálynak azt kell vizsgálnia, hogy a jelölt milyen új tudományos eredményekkel, önálló 
értékálló irodalmi, művészi alkotásokkal, közművelődési értékekkel gyarapította szakterületét 
és mennyiben járult ez hozzá, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület tudományos és társadalmi 
feladatait elláthassa. 

Az EME múltból örökölt közéleti-kulturális megbecsülését úgy tartja megőrizhetőnek, ha a 
tiszteleti tagságnak megfelelő tudományos és társadalmi súlyt és értéket biztosít. Ezért a nap- 
jainkban burjánzó értékinflációban arra törekszik, hogy a tiszteleti tagság a valódi alkotó 
munkának tudományos és társadalmi értékelését jelentse, ne pedig ünnepi és egyéb alkalmi 
sorozatkitüntetést. Ennek megfelelően úgy véljük, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület a címet 
csak kivételes teljesítményekért, újat alkotó életművekért ítélje oda, oly módon, hogy a cím 
odaítélése ne történjék előírt időközökben. 


