
A TÉREY JÁNOS ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ 

KURATÓRIUMÁNAK ÉS ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 

 

 

I. A KURATÓRIUM 

 

1. A kuratórium összetétele és működése: 

 

A Kuratórium elnökét és tagjait a PIM főigazgatója kéri fel. Létszáma legalább 13 fő. 

A Kuratórium tagjait – a PIM főigazgatójának megkeresése nyomán – a legnagyobb 

írószervezetek, a kulturális kormányzat és a kiadók delegálják, ezen túl a Kuratóriumban 

történő közreműködésre felkérést kaphatnak az irodalmi élet további szereplői. A 

Kuratórium összetétele nyilvános. A Kuratóriumi tagság a felkérés írásbeli 

elfogadásával és a PIM-nek történő visszaküldésével jön létre.  

 

2. A Kuratórium célja: 

 

2.1. A Kuratórium célja, hogy a Térey János Alkotói Ösztöndíjra jelölt szerzők listájából 

kiválassza azt a harminc szerzőt, aki alkotói ösztöndíjban részesül. Arra az esetre, ha 

valamely kiválasztott szerzővel az ösztöndíjas jogviszony létrejötte meghiúsulna, vagy 

az utólag bármely oknál fogva megszűnne, a Kuratórium tizenöt olyan szerzőt 

(pótjelölt) jelöl, aki – az erre vonatkozó, jelen ügyrendben meghatározott szabályok 

szerinti kiválasztási eljárás során – a kiesett ösztöndíjas szerző helyébe léphet. 

 

2.2. A fentieknek megfelelően a Kuratórium egy 30+15 fős javaslati listát terjeszt fel a 

főigazgató részére az ösztöndíjra jelölt alkotók személyéről. 

 

3. A Kuratórium ülése: 

 

3.1. A Kuratórium ülését a PIM főigazgatója hívja össze. A kuratórium tagjai az ülés 

kezdetén egyszerű többséggel, nyílt szavazással megválasztják az ülés levezető elnökét, 

a jegyzőkönyvvezető személyét, a szavazatszámláló bizottságba delegált két tagot és két 

jegyzőkönyv-hitelesítőt. 

 

3.2. A szavazatszámláló bizottság 4 tagból áll. Tagjai a DIA Szerkesztőség vezetője és 

egy kijelölt munkatársa, valamint két választott kuratóriumi tag. 

 

4. A Kuratórium döntéshozatala: 

 

4.1. A Kuratórium döntését a kuratóriumi ülésen, a tagok személyes jelenlétével hozza 

meg. A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak legalább háromnegyed része 

jelen van. Ha a Kuratórium nem határozatképes, 30 napon belül új ülést kell összehívni. 

 



4.2. A jelöltek listáját a jelölések számának sorrendjében, a jelölések számának 

feltüntetésével a PIM előzetesen megküldi a kuratóriumi tagok részére. 

 

4.3. Az ösztöndíjas szerzők személyét a Kuratórium titkos szavazással választja ki. A 

szavazás legalább két körben történik. 

 

4.4. A rövid lista megszavazásának körében a valamennyi jelöltet és a jelölések számát 

tartalmazó szavazólapon minden kuratóriumi tag megjelöl harminc szerzőt. 

Amennyiben a kuratóriumi tag többet jelöl, kizárólag sorrendben az első harminc 

bejelölést kell figyelembe venni. A szavazólapok bejelöléseit a szavazatszámláló 

bizottság összesíti, és kialakítja a legfeljebb száz, legtöbb szavazatot kapott jelöltek 

listáját (rövid lista). Amennyiben szavazategyenlőség miatt a jelöltek listája a százat 

meghaladná, akkor a legkevesebb szavazatot kapott jelöltek nem kerülnek be a második 

fordulóba, ez esetben a rövid lista száznál kevesebb nevet tartalmaz. 

 

4.5. A harmincas lista megszavazásának körében kizárólag a rövid listára jutott 

jelöltekről lehet szavazni. A rövid lista tartalmazza a jelöltekre leadott szavazatok 

számát. A kuratóriumi tagok a rövid listára került szerzők közül harmincra adnak le 

szavazatot. Amennyiben a kuratóriumi tag többet jelöl, kizárólag sorrendben az első 

harminc bejelölést kell figyelembe venni. A szavazatok számát a szavazatszámláló 

bizottság összesíti. Az első harminc jelöltet, aki a legtöbb szavazatot kapta, ösztöndíjra 

terjeszti fel a Kuratórium. 

Amennyiben szavazategyenlőség miatt a jelöltek listája a harmincat meghaladja, a 

legkevesebb azonos számú szavazattal rendelkező jelölteket újabb szavazási fordulóra 

bocsátják. Az azonos számú szavazatot kapott jelöltek közül annyit kell kiválasztani, 

hogy az ösztöndíjra felterjesztett jelöltek száma harminc legyen. Ebben a körben a 

kuratóriumi tagok annyi jelöltre szavazhatnak, amennyi a harminc fős létszám 

eléréséhez szükséges. Amennyiben a kuratóriumi tag többet jelöl, kizárólag sorrendben 

a megfelelő számú bejelölést kell figyelembe venni. Amennyiben továbbra is 

szavazategyenlőség áll fenn, ezt a szavazási kört addig kell ismételni, ameddig annak 

eredményeképpen a harminc fő kiválasztásra kerül. 

 

4.6. A pótjelöltek (15 fő) kiválasztása: 

A pótjelöltek listájára az a tizenöt jelölt kerül fel, akik nem kerültek fel a harmincas 

listára, de a rövid listán 4.5. pont szerinti szavazás eredményeképpen a legtöbb 

szavazatot kapták. A pótjelölt lista tartalmazza a jelöltekre a rövid listán leadott 

szavazatok számát. Szavazategyenlőség esetén ez a szám magasabb lehet, mint 15 fő. 

Ebben az esetben kuratóriumi tagok a pótjelölt listára került szerzők közül a 

legkevesebb szavazatot kapott jelöltekről szavaznak. Ebben a körben annyi jelöltre lehet 

szavazni, ahány főre a tizenötös létszám eléréséhez szükség van. Amennyiben a 

kuratóriumi tag többet jelöl, kizárólag sorrendben az első, megfelelő számú bejelölést 

kell figyelembe venni. Amennyiben továbbra is szavazategyenlőség áll fenn, ezt a 

szavazási kört addig kell ismételni, ameddig annak eredményeképpen a tizenöt fő 

kiválasztásra kerül. 



  

5. Vegyes rendelkezések: 

 

A Kuratórium elnöke a Kuratórium ösztöndíjra terjesztett harminc szerzőről szóló 

döntését a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvével együtt írásban megküldi a PIM 

főigazgatója részére. A kiválasztási eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a 

PIM illetékes szervezeti egysége köteles megőrizni, abba valamennyi kuratóriumi 

tagnak betekintési joga van. Amennyiben a PIM főigazgatója él a Térey János Alkotói 

Ösztöndíj Ügyrendjében meghatározott vétójogával, a pótjelöltek közül az ösztöndíjra 

terjesztett szerző kiválasztására az Ösztöndíjbizottság jogosult a jelen ügyrendben 

meghatározott szabályok szerint. 

 

 

II. AZ ÖSZTÖNDÍJBIZOTTSÁG 

 

 

1. Az Ösztöndíjbizottság összetétele és működése: 

 

Az Ösztöndíjbizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjait a PIM főigazgatója kéri fel. 

Állandó tagok: a PIM főigazgatója (aki egyben a Bizottság elnöke), a DIA 

Szerkesztőség vezetője, a Kuratórium elnöke és a Térey-hagyaték gondozója. Az 

állandó tagokon felül eseti jelleggel a Bizottság írásban felkérhet további három 

személyt. A bizottsági tagság a felkérés írásbeli elfogadásával és a PIM-nek történő 

visszaküldésével jön létre. A Bizottság határozatát a bizottsági ülésen a tagok személyes 

jelenlétével hozza meg.  

 

2. A Bizottság feladata: 

 

2.1. A Bizottság feladata, hogy döntsön az ösztöndíjas szerzők ösztöndíjának 

meghosszabbításáról, illetve amennyiben bármely okból valamelyik ösztöndíjas szerző 

ösztöndíjas jogviszonya megszűnik, döntsön arról, hogy a Kuratórium által 

meghatározott pótjelöltek közül mely szerző lépjen a helyébe. 

 

2.2. A Bizottságot a főigazgató az alábbi esetekben hívja össze: 

a) a két évre szóló ösztöndíjak lejártát megelőző 60 napot megelőzően; 

b) az egyéves ösztöndíj-hosszabbítások lejártát megelőző 60 napot megelőzően; 

c) eseti jelleggel, amennyiben pótjelölt(ek) kiválasztása válik szükségessé, vagy a Térey 

János Alkotói Ösztöndíj Ügyrendjének IV. 4. pontjában meghatározott esetben. 

 

3. A Bizottság ülése és döntéshozatala: 

 

A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséről a DIA 

Szerkesztőségének vezetője gondoskodik. A Bizottság döntését egyhangúan hozza. A 



Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A Bizottság döntését 

röviden indokolja. 

 

4. Vegyes rendelkezések: 

 

A Bizottság üléséről szóló jegyzőkönyvet és a Bizottság írásba foglalt döntését, illetve 

valamennyi dokumentumot a PIM illetékes szervezeti egysége köteles megőrizni, a 

dokumentumokba valamennyi kuratóriumi tagnak betekintési joga van. 

 

 

  

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A PIM főigazgatója jelen Ügyrend változtatási jogát fenntartja, az esetleges 

módosításokat közzéteszi. 

 

2. Jelen utasítás a www.pim.hu honlapon történő közzététel napján lép hatályba. 

 

 

 

Budapest, 2020. január 20. 
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